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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Сучасний стан розвитку Української держави потребує 

подальшої демократизації всіх сфер життєдіяльності суспільства. Особливої уваги 

вимагає вища школа, адже студентство є виразником громадської думки, творцем 

цінностей сучасного і майбутнього, запорукою становлення громадянського 

суспільства. А отже, демократизація студентського життя, участь молоді в роботі 

органів студентського самоврядування, вироблення навичок працювати в команді, 

приймати рішення та відповідально виконувати їх безпосередньо впливають на 

процеси державотворення в нашій країні.  

Вивчення витоків розвитку студентського самоврядування є своєрідним 

історичним досвідом становлення демократії. Дослідження теорії і практики 

студентського самоврядування 1917 – 2010 рр., визначення позитивних і 

негативних тенденцій розвитку цього феномену необхідне для оновлення системи 

управління вищих навчальних закладів на основі принципів демократії, гуманізму, 

відкритості, відповідальності, взаємоповаги, справедливості. Вибір Україною 

європейського освітнього вектору передбачає сповідування демократичних 

цінностей та їх реалізацію в практиці роботи студентського самоврядування. 

Протидія негативним явищам корупції, авторитаризму, соціальної пасивності 

та песимізму потребує актуалізації молодіжної активності. Особливе місце в 

організації роботи органів студентського самоврядування належить аналізу досвіду 

функціонування досліджуваного феномену.  

У Законі України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556 – VII (зі 

змінами) студентське самоврядування визначено як невід’ємну частину 

громадського самоврядування вищих навчальних закладів, засіб захисту прав та 

інтересів студентів, можливість брати участь в управлінні вищим навчальним 

закладом.  

Дослідження розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних 

закладах України здійснювалось у контексті: висвітлення провідних тенденцій 

розвитку філософії освіти (В. П. Андрущенко, Г. П. Васянович, Л. Ц. Ваховський, 

М. Д. Галів, Б. В. Год, Л. С. Горбунова, В. І. Луговий, С. В. Курбатов, 

І. В. Степаненко та ін.), історико – педагогічного аналізу освітніх пошуків і 

перетворень (О. В. Адаменко, Н. М. Гупан, Н. М. Дем’яненко, Н. П. Дічек, 

І. І. Драч, О. А. Дубасенюк, М. Б. Євтух, О. О. Любар, В. К. Майборода, 

В. М. Манько, О. М. Микитюк, І. Ю. Регейло, О. В. Сухомлинська та ін.), вивчення 

тенденцій розвитку вищої освіти в Україні на сучасному етапі (І. В. Зайченко, 

С. А. Калашнікова, В. В. Камишин, Л. В. Кондрашова, Т. І. Левченко, 

Н. Г. Ничкало, О. В. Плахотнік, І. Ф. Прокопенко, В. І. Рябченко, 

О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова, М. І. Шкіль, О. Г. Ярошенко та ін.); проблем 

виховання у вищій школі (І. Д. Бех, А. М. Бойко, В. В. Борисов, О. І. Жорнова, 

О. М. Пєхота, В. В. Радул, Ю. Д. Руденко, М. І. Сметанський, Т. І. Сущенко, 

Г. В. Троцко та ін.). 

Значний внесок у втілення ідей студентського самоврядування як невід’ємної 

складової демократизації вищої школи здійснено Я. Я. Болюбашем, 
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В. І.Даниленком, К. М. Левківським, М. Ф. Степком, В. Д. Шинкаруком. Питання 

розвитку студентського самоврядування за кордоном і впровадження європейської 

практики студентського самоврядування на вітчизняному ґрунті розглянуто в 

роботах Т. І. Бондар, Т. Б. Буяльської, І. В. Василенко, М. О. Карпуленко 

Н. А. Костіної, А. В. Підгаєцької; аналізуються філософські та соціологічні 

аспекти функціонування студентського самоврядування в працях вітчизняних 

учених В. О. Іздебської, Л. О. Шеїної та зарубіжних науковців Т. Ю. Баландіної, 

В. В. Овчиннікова, Н. О. Помелової, Е. О. Столярової, І. Є. Тімерманіса, 

В. Н. Яхно. Стратегія розвитку студентського самоврядування в сучасних умовах і 

використання його потенціалу в освітньому процесі вищої школи – в працях 

І. М. Дарманської, В. С. Демчука, Ю. П. Кращенка, Н. Ю. Лізньової, К. Л. Потопи, 

В. С. Смерічевської, М. І. Солов’я, Н. Г. Чибісової; дослідження студентського 

самоврядування в певних історичних періодах здійснено в працях 

В. В. Липинського, В. М. Мокляка, О. М. Резніченко, Р. В. Сопівника. 

Аналіз наукових розробок згаданих вище вчених виявив: зосередженість 

їхньої уваги на вивченні переважно питань учнівського самоврядування; 

відсутність цілісного наукового дослідження проблеми з 1917 по 2010 рр., що 

ускладнює логічно–послідовний, цілісний розгляд студентського самоврядування 

в Україні; превалювання робіт описового характеру; дослідження сучасного етапу 

розвитку студентського самоврядування; відсутність наукових робіт, які 

розкривають роль і визначають місце студентського самоврядування в утвердженні 

демократичних цінностей, становлення і розвиток студентського самоврядування 

у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України, його специфічні особливості, 

закономірності й тенденції. 

Доцільність дослідження підтверджують виявлені суперечності між:  

– демократичними перетвореннями на законодавчому рівні та їх практичною 

реалізацією; 

– досвідом вітчизняного студентського самоврядування й невикористанням 

цього потенціалу в демократизації вищих закладів освіти; 

– прагненням вищих навчальних закладів впровадити систему студентського 

самоврядування і відсутністю знань історії розвитку студентського 

самоврядування в Україні, механізмів її функціонування; 

– активністю студентів і обмеженими можливостями її гуманного особистісно 

цінного й суспільно значущого вияву; 

– соціальною потребою у висококваліфікованих фахівцях, що здатні працювати 

як керівником, так і підлеглим, та несформованістю актуального 

практико – орієнтованого компонента в системі вищої освіти. 

Названі суперечності засвідчують актуальність обраної теми дослідження. 

Соціальна й практична значущість студентського самоврядування, активізація 

демократичних процесів у вищих навчальних закладах України, важливість 

вивчення історії розвитку студентського самоврядування та особливостей його 

сучасного становлення зумовили вибір теми дисертаційного дослідження 

«Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах 

України (1917 – 2010 рр.)». 



3 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження входила до тематичного плану науково – дослідних 

робіт кафедри педагогіки Миколаївського національного університету 

ім. В. О. Сухомлинського «Проблеми підготовки вчителя у контексті прогресивних 

педагогічних тенденцій та педагогічної спадщини XX століття» та кафедри 

соціально–гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування 

ім. С. Й. Макарова «Статус соціально – гуманітарних дисциплін у технічному 

вищому навчальному закладі». Дослідження виконане відповідно до 

науково – дослідних тем Миколаївського національного університету 

ім. В. О. Сухомлинського «Формування технологічної культури сучасного 

викладача як складової його педагогічної майстерності (підготовка магістранта, 

підвищення кваліфікації молодого викладача)», державний реєстраційний номер 

0110U003127; «Професійне проектування і розвиток професійно успішної 

особистості в освітньо – виховному середовищі університету» згідно з тематичним 

планом наукових досліджень НАПН України, затвердженим постановою Президії 

НАПН України від 16 грудня 2010 р. № 1 – 7/14 – 393 та 26 грудня 2013 р. 

№ 1 – 7/13 – 365. 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Інституту вищої освіти 

Національної академії педагогічних наук України (протокол від 29 листопада 2010 

р., № 11/3–1) й погоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол від 22 лютого 

2011 р., № 2 – 2011).  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – теоретично 

обґрунтувати ґенезис студентського самоврядування у вищих навчальних закладах 

України в контексті розвитку вітчизняної вищої освіти у 1917 – 2010 рр., виявити 

тенденції, закономірності, принципи та можливості розвитку студентського 

самоврядування в сучасних умовах демократизації вищої освіти. 

Для реалізації мети поставлено такі завдання: 

– здійснити джерельний аналіз досліджуваної проблеми в педагогічній теорії 

і практиці та окреслити питання, що потребують дослідження; 

– розробити авторську концепцію й методику дослідження проблеми 

розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України 

(1917 – 2010 рр.); 

– удосконалити й модифікувати зміст понять «студентське самоврядування», 

«принципи студентського самоврядування»; 

– охарактеризувати періодизацію розвитку студентського самоврядування в 

Україні з 1917 по 2010 р.; 

– класифікувати у визначених періодах провідні тенденції, основні  

суперечності та закономірності розвитку студентського самоврядування у вищих 

навчальних закладах України; 

– розкрити принципи, методи та форми студентського самоврядування у 

вищих навчальних закладах України в контексті розвитку вітчизняної освіти; 

– охарактеризувати органи студентського самоврядування у вищих 

навчальних закладах України у визначеному історичному періоді; 
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– виявити перспективи і шляхи розвитку студентського самоврядування в 

Україні (1917 – 2010 рр.) та можливості його екстраполяції в сучасних реаліях 

освітнього процесу  вищої школи України. 

Об’єкт дослідження – студентське самоврядування в системі вищої освіти 

України. 

Предмет дослідження – розвиток студентського самоврядування у вищих 

навчальних закладах України в 1917 – 2010 рр. 

Методи дослідження. Для реалізації мети і поставлених завдань на різних 

етапах дослідження використано комплекс методів: 

– аналіз, синтез, класифікацію, типологізацію, структурування, доведення, 

порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизацію з метою об’єктивного 

вивчення розвитку студентського самоврядування в Україні з урахуванням 

становлення вітчизняної педагогічної думки в ХХ ст. й сучасної теорії та практики;  

– ретроспективний, логіко – системний, хронологічно – структурний, 

зіставно – порівняльний, термінологічний аналіз дисертаційних досліджень, 

наукової літератури й архівних джерел, що дав змогу розглядати закономірності, 

суперечності, тенденції та принципи розвитку студентського самоврядування в 

Україні в часовій динаміці;  

– відбір, класифікацію, періодизацію історичних фактів, опитування – 

письмове й усне, прогнозування для вивчення стану розвитку студентського 

самоврядування у вищих навчальних закладах України; 

– пошуково – бібліографічний метод – для аналізу, систематизації і 

класифікації архівних фондів, бібліотечних каталогів і друкованих джерел з теми 

дослідження; 

– метод періодизації – при дослідженні якісних змін на певних історичних 

етапах; 

– контент – аналіз – для вивчення нормативно – правової бази й 

документальної інформації; 

– інтерпретацію й структурно – прогностичний метод – при формулюванні 

висновків, рекомендацій та визначенні шляхів удосконалення студентського 

самоврядування в умовах демократизації освітнього процесу вищої школи. 

Хронологічні межі дослідження зумовлені розширенням мережі вищих 

навчальних закладів, уведенням в їх життєдіяльність нових ідеологічних підвалин; 

функціонуванням студентського самоврядування під егідою комсомольської 

організації та зміни його структури в різні історичні періоди до демократичних 

засад управління в часи незалежності Української держави. Нижня хронологічна 

межа (1917 р.) детермінована започаткуванням демократичної системи вищої 

освіти в незалежній Україні. Верхня хронологічна межа (2010 р.) зумовлена 

змінами в нормативно – правовому забезпеченні студентського самоврядування та 

їх реалізацією в практиці роботи вищих навчальних закладів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації 

вперше: 

– теоретично обґрунтовано ґенезис студентського самоврядування у вищих 

навчальних закладах України, який до цього часу не був предметом спеціального 
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дослідження, в ретроспективі (1917 – 2010 рр.); 

– виявлено, розкрито та  класифіковано тенденції, суперечності, 

закономірності розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних 

закладах України (організаційно – процесуальні, структурно – змістові, 

актуально – визначальні);  

– за результатами системного аналізу еволюції розвитку студентського 

самоврядування у вищих навчальних закладах України як 

соціально – педагогічного феномена, визначено та обґрунтовано його основні 

етапи:  1917 – 1919 рр.,  1920 – 1929 рр.,  1930 – 1955 рр.,  1956 – 1963 рр.,  1964 – 

1979 рр., 1980 – 1990 рр., 1991 – 2010 рр.; 

– охарактеризовано принципи розвитку студентського самоврядування 

(демократії, права і законності, виборності, змінності, гласності, відповідальності, 

самостійності, ініціативності, активності, чіткої організаційної структури і 

підзвітності колективу, корисності для кожного вихованця, колективу і суспільства 

відповідно до цінностей демократії та гуманізму); 

– розкрито форми (загальноуніверситетські збори, студентський парламент, 

рада, сенат, колегія, студентські спілки та комітети, ради старост, профспілкові 

комітети та бюро, молодіжні громадські організації, штаби, сектори, центри, спілки 

студентів та аспірантів, наукові спілки; загони, клуби за інтересами, творчі 

об’єднання, студентські ради в гуртожитках, школи) та методи 

(організаційно – пізнавальні, формування досвіду управлінської поведінки, 

соціально – психологічного стимулювання та корекції поведінки, самовиховання) 

діяльності студентського самоврядування; 

– розширено джерелознавче поле проблеми, в науковий обіг уведено 135 

архівних джерел, більшість із яких є унікальними, зокрема: протоколи засідань 

педагогічних рад, головні книги, річні звіти, звіти про стан і діяльність 

Миколаївського учительського інституту (1913 – 1920 рр.), справи Миколаївської 

округової інспектури народної освіти (1922 – 1930 рр.), протоколи засідань 

факультетної комісії по студентських справах та річні звіти, доповіді про роботу 

Інституту народної освіти (1923 – 1928 рр.), виписки з протоколів засідання 

районних комітетів незаможних селян з питань чистки вищих навчальних закладів 

від чужих радянській владі елементів, про зняття стипендій з дітей середняків 

(1929 р.), протоколи засідань президії студентського профспілкового комітету 

(1980 – 1981 рр.) й інші документи та матеріали; 

удосконалено: 

– понятійно – категоріальний апарат в аспектах авторського тлумачення й 

розкриття змісту базових понять «студентське самоврядування», «органи 

студентського самоврядування», «принципи студентського самоврядування» в 

частині встановлення їх взаємозв’язків і залежностей; 

– методологію дослідження проблеми розвитку студентського 

самоврядування, що базується на ідеях методологічного, комплексного, 

антропоцентичного, соціокультурного, цивілізаційного, 

парадигмально – педагогічного, системного, синергетичного, еклектичного 

підходів як синтез різних поглядів на проблему студентського самоврядування з 
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метою всебічного вивчення цього феномену; 

дістали подальшого розвитку:  

– наукові підходи щодо розширення й поглиблення змісту, форм і методів 

студентського самоврядування в Україні на сучасному етапі; 

– основні напрями, перспективні шляхи модернізації студентського 

самоврядування в Україні за рахунок вивчення форм, методів, змісту вітчизняного 

самоврядування та узагальнення досвіду студентського самоврядування 

зарубіжних країн. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що авторські 

науково – педагогічні положення, висновки й узагальнення мають практичну 

цінність для розвитку студентського самоврядування в Україні на основі 

врахування тенденцій та закономірностей його розвитку в досліджувані історичні 

періоди, а також у визначенні й обґрунтуванні перспектив розвитку студентського 

самоврядування в умовах демократизації вищої школи. Одержані в процесі 

дослідження результати реалізовано під час читання лекцій та проведення 

семінарських занять із навчальних дисциплін «Педагогіка», «Педагогіка вищої 

школи», що збагатило новим матеріалом зміст курсів, дало змогу розкрити 

особливості становлення студентського самоврядування в контексті розвитку 

вітчизняної педагогічної науки, забезпечити засвоєння узагальненого досвіду 

теорії та історії педагогіки.  

Матеріали дослідження можуть використовуватися в процесі організації 

роботи органів студентського самоврядування в системі вищої освіти, а також 

розробки спецкурсів і спецсемінарів із педагогіки, історії педагогіки, методики 

виховної роботи, педагогіки вищої школи; підвищення кваліфікації вчителів у 

системі післядипломної педагогічної освіти; організації діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування із залученням до роботи 

молоді. 

Зібраний і структурований на засадах проблемно – хронологічного підходу, 

об’єктивно проаналізований за допомогою порівняльного методу і узагальнений 

дисертаційний матеріал стане надійним підґрунтям для подальших досліджень із 

загальної педагогіки та історії педагогіки, теорії і методики виховання. Положення 

дисертаційної роботи використані в освітньому процесі Національним 

університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова (акт від 20 травня 2016 р. 

№ 66 – 01/1742), Миколаївським державним аграрним університетом (акт від 07 

вересня 2010 р. № 1674), Чорноморським національним університетом ім. Петра 

Могили (акт від  25 серпня 2016 р. № 03/677), Національною академією державної 

прикордонної служби імені Богдана Хмельницького (акт від  9 червня 2016 р. 

№ 26/1/640), а також Ужгородським національним університетом (акт від 1 липня 

2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням. 

Особистий внесок здобувача полягає у визначенні тенденцій, обґрунтуванні 

закономірності та суперечності розвитку студентського самоврядування у вищих 

навчальних закладах України у 1917 – 2010 рр. У друкованих працях, 

опублікованих у співавторстві визначено особливості взаємодії колективу і 
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особистості та роль студентського самоврядування у даному процесі [25]. 

Встановлено роль Києво–могилянської академії у розвитку ідей студентського 

самоврядування [26; 28]. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідалися та 

обговорювалися на кафедрі педагогіки й кафедрі соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського 

(2004 – 2010 рр.), кафедрі соціально – гуманітарних дисциплін Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова (2010 – 2016 рр.), кафедрі 

педагогіки і загальної психології Миколаївського національного університету 

ім. В. О. Сухомлинського (2016 р.). Апробація результатів дослідження також 

здійснювалась шляхом участі в науково – практичних конференціях різних рівнів: 

– міжнародних: «Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому 

закладі освіти» (Ірпінь, 2005); «Технології педагогічної освіти: теорія, досвід, 

перспективи розвитку в умовах Болонського процесу» (Миколаїв, 2006); 

«Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих 

навчальних закладів України» (Київ, 2011, 2014); «Українська педагогічна наука у 

контексті сучасних цивілізаційних процесів» (Івано – Франківськ, 2011); 

«Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу» 

(Київ, 2013); «Фундаментальные и прикладные научные исследования» (США, 

2014); «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»  (Миколаїв, 2010, 2014, 2015); 

«Наукові розробки, передові технології, інновації» (Будапешт – Прага – Київ, 

2015);  

– всеукраїнських: «Теоретико – методичні проблеми виховання дітей та 

учнівської молоді» (Київ, 2004); «Соціально – психологічні аспекти здорового 

способу життя сучасної молоді» (Чернігів, 2005); «Методологія, теорія та практика 

підвищення якості освіти на сучасному етапі» (Сімферополь, 2005);  «Василь 

Сухомлинський у діалозі з сучасністю: культурологічні виміри шкільної й 

педагогічної освіти» (Переяслав – Хмельницький, 2006); «Актуальні проблеми 

модернізації освітнього процесу» (Сімферополь, 2006); «Розвиток педагогічної 

освіти в контексті цивілізаційних змін» (Миколаїв, 2010); «Наука і вища освіта» 

(Київ, 2015); «Академічні свободи і автономія університету» (Київ, 2016); 

«Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність» (Миколаїв, 2014, 

2015, 2016);  

– регіональних: на базі Миколаївського державного університету 

ім. В. О. Сухомлинського (2004 – 2010 рр.) та Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова (Миколаїв, 2010 – 2016 рр.). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено у 40 публікаціях, 

із них: 1 – одноосібна монографія, 1 програма, 20 – надруковано у фахових 

виданнях, з них – 4 статті у закордонних наукових виданнях; 5 – у наукових 

фахових виданнях України включених до міжнародних наукометричних баз; 13 – у 

збірниках матеріалів і тез науково – практичних конференцій; 5 – у збірниках 

наукових праць.  

Кандидатська дисертація «Виховання гуманістичного ідеалу старших 

підлітків у позакласній діяльності» (спеціальність 13.00.07 – теорія та методика 

http://conference.nuos.edu.ua/catalog/conferenceDetail;jsessionid=ba5f811e9b47988a801abcef9ac0?conferenceId=26153
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виховання), захищена у 2003 р. в Інституті проблем виховання Національної 

академії педагогічних наук України. Її матеріали в тексті докторської дисертації не 

використовувалися. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків до розділів, списку використаних джерел (989 найменувань, із них 26 – 

іноземною мовою, 135 – архівні джерела), двох додатків. Повний обсяг дисертації 

454 сторінки, з них основного тексту – 345 сторінок. Робота містить16 рисунків та 

15 таблиць. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми; вказано на її 

зв’язок з науковими планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і 

методи дослідження, його хронологічні й територіальні межі; розкрито наукову 

новизну й практичне значення отриманих результатів; наведено відомості про 

апробацію та упровадження, особистий внесок здобувача, публікації, структуру й 

обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Студентське самоврядування у вищих навчальних 

закладах України як науково – педагогічна проблема» – здійснено системний аналіз 

досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці. 

Зазначається, що окремі питання дослідження історико – педагогічного 

аспекту проблеми становлення і розвитку студентського самоврядування у вищих 

навчальних закладах України (1917 – 2010 рр.) розкрито в  монографіях 

вітчизняних і зарубіжних науковців, навчальних та навчально – методичних 

посібниках і методичних рекомендаціях; статтях у журналах «Вища освіта 

України», «Вища школа», «Освіта і управління», «Педагогіка і психологія», «Рідна 

школа», «Філософія освіти», «Філософська думка», «Шлях освіти», газетах 

«Освіта», «Освіта України» та ін.; збірниках наукових праць академічних установ і 

вищих навчальних закладів, матеріалах науково – практичних конференцій; 

дисертаційних дослідженнях.  

Аналіз джерельної бази досліджуваної проблеми дав змогу здійснити 

умовний поділ праць у різних галузях соціально – гуманітарних знань.  

До першої, найбільшої групи увійшли роботи психолого – педагогічного 

характеру, які синтезували передусім історико – педагогічні дослідження 

Т. Д. Антонюк, Г. І. Артемчук, В. І. Гришка, Н. М. Дем’яненко, М. М. Зотіна, 

В. Г. Кременя, Т. І. Левченко, В. В. Липинського, В. І. Лугового, В. К. Майбороди, 

В. І. Пітова, Я. П. Ряппо, С. О. Сірополка, М. Ф. Степка та інших науковців.  

Установлено, що питання розвитку вітчизняної системи освіти досліджували 

О. В. Адаменко, Г. П. Васянович, Л. Ц. Ваховський, О. І. Вишневський, 

М. Д. Галів, Б. В. Год, Н. М. Гупан, Н. М. Дем’яненко, Н. П. Дічек, 

О. А. Дубасенюк, Л. В. Кондрашова, М. В. Левківський, Т. І. Левченко, 

В. І. Луговий, О. О. Любар, В. К. Майборода, Л. А. Медвідь, П. Ю. Саух, 

М. Г. Стельмахович, О. В. Сухомлинська, М. І. Шкіль, М. Д. Ярмаченко та ін. 

Доробок цих науковців дає змогу здійснити історико – педагогічний аналіз 

проблем української педагогіки в ретроспективі. На особливу увагу в контексті 
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обраної проблеми заслуговують: 

– дослідження розвитку університетської освіти (В. П. Андрущенко, 

І. П. Аносов, Є. С. Барбіна, Н. М. Бібік, В. І. Бондар, В. М. Вакуленко, Л. П. Вовк, 

О. М. Галус, С. У. Гончаренко, І. В. Зайченко, І. А. Зязюн, С. А. Калашнікова, 

В. Г. Кузь, С. В. Майборода, О. П. Мещанінов, О. Г. Мороз, Н. Г. Ничкало, 

В. А. Семиченко, Г. М. Падалка); 

– виховання студентів у певний історичний період (Н. В. Лисенко, 

О. Б. Кафарська, О. М. Микитюк, І. Ф. Прокопенко, О. В. Філоненко); 

– виховання студентів на сучасному етапі (Б. М. Андрієвський, І. Д. Бех, 

А. М. Бойко, В. В. Борисов, І. С. Волощук, П. М. Гусак, М. Б. Євтух, О. І. Жорнова, 

І. Д. Звєрєва, Л. А. Кондацька, А. Ф. Линенко, О. М. Микитюк, О. М. Пєхота, 

О. В. Плахотнік, І. Ф. Прокопенко, В. В. Радул, О. Я. Ростовський, Ю. Д. Руденко, 

В. К. Сидоренко, С. О. Сисоєва, М. І. Сметанський, Т. І. Сущенко, Г. В. Терещук, 

Г. В. Троцко, Д. О. Тхоржевський); 

– залучення молоді до клубної роботи й участі у громадських організаціях: 

педагогів (І. Є. Курляк, І. Я. Мищишин, Н. С. Останіна, Т. С. Пашиніна, 

Н. С. Побірченко, Ю. Й. Поліщук, О. В. Терехова, С. О. Черкасова); політологів та 

соціологів (М. Ф. Головатий, В. А. Головенько, М. П. Перепелиця); істориків 

(Є. І. Бородін, В. М. Ботушанський, В. В. Липинський, І. І. Шумський та ін.). 

У процесі дослідження установлено, що проаналізовані 

психолого – педагогічні праці навчально – методичного спрямування 

(В. Д. Базилевич, Л. О. Бєлова, Т. Б. Буяльська, О. Є. Гречаник, І. М. Дарманська, 

І. В. Дзевульська, В. С. Демчук, В. О. Долгих, Ю. П. Кращенко, Н. Ю. Лізньова, 

Л. В. Мафтин, М. І. Поночовний, К. Л. Потопа, Ю. Д. Руденко, 

В. С. Смеричевська, М. І. Соловей, Н. Г. Чибісова, В. І. Шпак) здебільшого мають 

тренінговий характер, містять рекомендації учасникам освітнього процесу у вищій 

школі та організаторам діяльності органів студентського самоврядування.  

Акцентовано увагу на тому, що необхідною передумовою успішності в 

методиці роботи з молоддю вищих закладів освіти є психологічне підґрунтя. 

Виховні аспекти освітньої роботи в освітніх закладах висвітлено в роботах 

вітчизняних педагогів, до яких належать: І. Д. Бех, С. Г. Карпенчук, Б. І. Корольов, 

В. І. Лозова, Г. В. Троцко, О. М. Пєхота, О. І. Пометун, І. В. Середа, 

П. М. Щербань і зарубіжних дослідників: Л. А. Байкова, В. В. Воронов, 

Л. К. Гребьонкіна, С. В. Кульневич, В. С. Кукушин, Т. П. Лапоценіна, 

А. В. Макаров, Л. І. Рувинський, В. А. Сластьонін, Н. Є. Щуркова та ін. 

Системний аналіз психолого – педагогічних праць також засвідчив, що 

питання самоврядування вивчалося здебільшого з огляду на учнівське середовище:  

– у класичній педагогічній спадщині (П. П. Блонський, Ф. Ф. Брюховецький, 

Т. Є. Коннікова, Е. Г. Костяшкін, А. С. Макаренко, М. М. Пістрак, С. М. Рівес, 

В. М. Сорока – Росинський, В. О. Сухомлинський, С. Т. Шацький);  

– у працях російських дослідників О. С. Газмана, Л. Ю. Гордіна, 

О. В. Горохової, В. Є. Гуріна, А. І. Донцова, І. П. Іванова, В. А. Караковського, 

В. М. Коротова, А. М. Лутошкина, Л. І. Новікової, Н. Л. Селіванової, 

А. В. Мудрика, В. Б. Помелова, М. І. Рожкова,  А. Л. Уманського, Н. Є. Щуркової;  
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 – у роботах українських науковців І. Д. Беха, В. О. Білоусової, 

О. Д. Ворощука, Т. Д. Демʼянюк, Т. К. Завгородньої, Л. В. Канішевської, 

Б. С. Кобзаря, Г. Г. Ковганич, О. Л. Кононко, М. Ю. Красовицького, Б. С. Набоки, 

К. М. Слесик, Б. М. Ступарика, К. І. Чорної та ін. 

На підставі аналізу першої групи джерел зроблено висновок про те, що попри 

окремі спроби науковців актуалізувати проблему студентського самоврядування в 

педагогічній науці, її системне дослідження не здійснювалося.  

Аналіз, синтез та узагальнення напрямів дослідження обраної проблеми дав 

змогу з дотриманням принципів об’єктивності, взаємодоповнюваності інформації, 

охоплення найбільш істотних фактів з первинних джерел інформації здійснити 

найбільш істотні та ґрунтовні теоретичні узагальнення.  

Наголошено на тому, що з допомогою дослідницьких підходів визначено 

другу групу, в якій вміщено філософські праці. Адже без філософського знання, що 

є основою, першоджерелом знання педагогічного, неможливий всебічний розгляд 

досліджуваної проблеми. 

Констатовано, що в працях В. П. Андрущенка, П. І. Гнатенка, 

В. О. Іздебської, С. В. Кострюкова, В. О. Огневʼюка, В. В. Рябченка, 

Ю. І. Терещенка, Л. В. Чупрія, О. І. Шрамко має вирішення проблема вивчення 

ціннісних орієнтацій у системі вищої освіти.  

У процесі дослідження з’ясовано, що важливим аспектом демократизації 

університетського середовища є гуманістичні цінності, на основі яких можна 

побудувати ефективну систему студентського самоврядування. У процесі 

дослідження проаналізовано праці вітчизняних учених: В. П. Андрущенка, 

Т. І. Андрущенко, М. Є. Добрускіна, В. Ф. Дороз, І. А. Зязюна, Л. І. Зязюн, 

В. Г. Кременя, Т. А. Кривко, В. Д. Литвинова, М. І. Михальченка, С. В. Пазенка та 

зарубіжних дослідників: О. В. Бондаревської, С. В. Девятової, В. А. Карпуніна, 

І. Ф. Кефелі, В. І. Купцова, Б. Т. Ліхачова, А. Ф. Малишевського, К. С. Пирогова, 

Ю. М. Шора. У працях із класичної філософської спадщини: Г. Гегеля, Ж. Дерріди, 

Дж. Дьюї, І. Канта, Д. Левіна, Б. Рідінгса, Я. Пелікана, К. Ясперса та в роботах 

сучасних українських філософів: М. О. Зубрицької, А. В. Кулакова, 

М. А. Мінакова, М. С. Симича й зарубіжних дослідників: І. Н. Ємельянової, 

Д. Ж. Маркович, Л. Л. Фітуні зроблено акцент на тому, що  університет є 

центральним осередком освіти та виховання. 

У розділі аргументовано, що третя група джерел охоплює соціологічні 

роботи з питань ґенези й становлення  студентського самоврядування у вищих 

навчальних закладах України, авторами яких є вітчизняні вчені: О. М. Балакірєва, 

В. С. Бондар, Т. В. Бондар, М. Ю. Варбан, Т. І. Виперайленко, Т. О. Вольфовська, 

О. А. Ганюкова, Н. Ф. Головатий, В. А. Головенько, І. Л. Демченко, 

М. Ф. Димитров, Н. П. Дудар, О. С. Копил, Т. О. Лукіна, М. Д. Міщенко, 

Л. П. Морозова, Б. Г. Нагорний, Н. В. Паніна, М. П. Перепелиця, І. І. Прокопчук, 

Ф. І. Прокоф’єв, Г. В. Святненко, Л. Г. Сокурянська, В. А. Стьопін, 

А. В. Яковенко, М. Л. Яковенко О. О. Яременко, а також російські соціологи: 

А. Л. Андрєєв, О. Д. Волкогонов, М. В. Енговатов, В. С. Магун.  

Установлено, що в соціології виховання через поняття якісного стану 
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суспільства прослідковується намагання інтегрувати різні сторони суспільної 

поведінки та її результати, оскільки без урахування конкретних статистичних 

відомостей і аналітичних узагальнень соціологічної науки, неможливе об’єктивне 

вивчення педагогічних феноменів.  

Аналіз, синтез і узагальнення наукових джерел свідчать про те, що вищий 

навчальний заклад у його нинішньому стані не є соціальною організацією, що 

активізує, належним чином, ініціативність молодих людей. Визначено поняття 

студентства як соціокультурної спільноти та охарактеризовано цінності молоді на 

основі результатів досліджень. 

У розділі зазначено, що спільним для групи соціологічних робіт зарубіжних 

науковців Т. Ю. Баландіної, В. В. Овчиннікова, Н. О. Помелової, Е. О. Столярової, 

І. Є. Тімерманіса, В. Н. Яхно є розгляд студентського самоврядування в ролі 

соціального інституту, соціокультурного феномену як об’єкта дослідження. 

Визначено такі напрями педагогічних розвідок українських науковців 

радянського періоду в галузі виховання: вища школа як об’єкт конкретно–

соціальних досліджень (Д. Д. Низовий); виховний вплив традицій університету 

(Є. І. Приступа); питання вияву студентської активності, самодіяльності, ініціативи 

в межах вищого навчального закладу (В. М. Горбач, М. М. Грищенко, 

В. К. Шурубалко); патріотичне та інтернаціональне виховання (Л. Г. Баїк, 

Г. Г. Бикова, Ж. Л. Патрушева); громадянське виховання (В. Г. Лобачова, 

А. М. Кухта, К. П. Ятлук); естетичне виховання (Д. А. Брагінець); моральне 

виховання (Л. Г. Баїк, О. Л. Баїк, П. Й. Гранат, Н. М. Дідух, А. М. Кухта, 

Г. Є. Литвинова, М. М. Ненчук, О. В. Неровня, В. К. Савинець); формування 

гуманних поглядів (Б. І. Тимохін); громадські організації у вищому навчальному 

закладі (К. К. Кондратюк); формування активної життєвої позиції студентів 

(І. І. Кобиляцький, О. М. Коломієць, С. М. Левіна, М. Т. Миленіна, 

А. Є. Черткова). У більшості праць порушується питання морального виховання 

студентів.  

З’ясовано, що в багатьох публікаціях радянського періоду висвітлено досвід 

роботи органів студентського самоврядування в межах комсомольської організації 

вищих навчальних закладів (П. Ю. Волобуєв, Т. С. Завало, О. П. Кондратюк, 

В. К. Майборода, Л. С. Новикова, В. М. Шашкова). Дослідження студентського 

самоврядування в певних історичних періодах має місце у працях 

В. В. Липинського, В. М. Мокляка, О. М. Резніченко, Р. В. Сопівника. 

У дисертації зазначено, що серед публікацій з проблем виховання з 1991 по 

2010 рр. домінують статті з питань гуманізації освітнього процесу та формування 

ціннісних орієнтацій студентства, що мають переважно соціально – філософську 

спрямованість: формування політичного ідеалу (Г. П. Дашутін, О. І. Ковнір, 

Н. В. Панчук); виховання духовно – моральних цінностей (Т. П. Артімонова, 

А. І. Бойко, М. Й. Боришевський, В. М. Гриньова, Н. М. Лавриченко, Н. А. Сейко, 

О. В. Сухомлинська, І. І. Ткачук, І. П. Ящук); становлення гуманістичних 

демократичних чеснот (В. І. Астахова, Б. А. Воронкова, М. Ф. Димитров, 

В. І. Іванчук, І. Ю. Квасниця, В. П. Коцур, Н. М. Лавриченко, Л. В. Мороз, 

Г. В. Онкович, Д. І. Пащенко, С. І. Позняк, М. П. Рагозін, Ю. Ю. Романовська, 
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О. О. Романовський, С. Г. Рябов, В. І. Рябченко, М. Ф. Степко, 

О. В. Сухомлинська, І. Г. Тараненко, К. І. Чорна); формування  світоглядної та 

соціально – психологічної культури (Л. І. Білик, Т. В. Супрун; М. Ф. Димитров; 

С. О. Дорогань, В. П. Андрущенко; О. І. Жорнова; О. О. Заболотська; 

Г. І. Нестеренко, А. К. Похресник). Концептуальні засади виховання у вищій школі 

визначені в роботах І. Д. Беха, С. І. Голошивець, С. О. Дорогань, М. М. Левшина, 

Л. В. Мороз, Б. А. Воронкової, Н. В. Скотної. 

Як показали результати досліджень, у період 1991 – 2010 рр. у великій 

кількості публікацій порушується питання організації освітнього процесу у вищий 

школі, зокрема його виховного компонента (І. О. Вакарчук, К. М. Левківський, 

С. В. Степаненко, Н. В. Тимошенко, В. С. Марцин). Значний внесок у теорію 

виховання зробили статті Г. М. Лактіонової, М. І. Сметанського та 

О. В. Сухомлинської.  

З’ясовано, що соціальний аспект виховання студентської молоді розглянуто 

в роботах Т. О. Атрощенко, О. В. Безкоровайної, Т. О. Вольфовської, 

М. Ф. Войцеховського, Н. М. Лавриченко, Л. А. Липової, В. В. Малишева, 

В. В. Радула, А. В. Степанюк. 

У розділі зосереджено увагу на тому, що науковий пошук у період із 1991 по 

2010 рр. здебільшого спрямовано на вивчення трансформацій системи вищої 

освіти. Окрему увагу автори (Т. І. Бондар, Т. Б. Буяльська, І. В. Василенко, 

М. О. Карпуленко, Н. А. Костіна, Г. В. Мишечкін, В. М. Огаренко, 

Н. М. Сафонова, А. В. Підгаєцька, Л. М. Прокопів) приділяли питанням 

реформування вищої освіти, входження України до європейського освітнього 

простору та проблемам життєдіяльності студентської молоді. За результатами 

досліджень можна констатувати, що рівень наукових досліджень теоретичного 

характеру є високим. Їх тематикою є моральне виховання та його напрями: 

громадянське й патріотичне виховання; значний інтерес у науково – педагогічній 

думці до вивчення соціальних процесів у середовищі студентської молоді; 

наявність історико – педагогічних досліджень, в яких відображено освітні процеси 

ХХ ст.; вивчається історико – педагогічна спадщина видатних освітніх діячів.  

Зроблено акцент на тому, що в процесі аналізу 989 джерел, серед яких 82 

монографії, 511 статей, 197 дисертацій, 25 наукових та навчально – методичних 

посібників, 72 нормативних документи та документи концептуального характеру, 

135 архівних джерел, установлено: тема відповідає вимогам сьогодення, була 

об’єктом уваги науковців, проте комплексно не досліджувалась. У радянський 

період проблема студентського самоврядування висвітлювалася з огляду на 

діяльність у межах комсомольської організації. Питання лідерства та 

самоврядування починають розглядатися зі здобуттям Україною незалежності у 

1991 р., проте кількість друкованих матеріалів, у яких аналізуються ці категорії в 

студентському середовищі, незначна. 

У процесі дослідження встановлено, що в дисертаційних роботах робилися 

спроби розглядати студентське самоврядування як засіб формування лідерських 

якостей студентів (Г. В. Ржевська, Л. П. Шигапова), професійної компетентності 

майбутніх спеціалістів у межах вищого навчального закладу (вітчизняні вчені – 
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С. С. Антоненко, Г. В. Коломієць, Ю. П. Кращенко, В. В. Кузьменко, О. О. Лаврут 

І. Г. Максименко, Т. В. Степура, М. В. Шевчук; зарубіжні дослідники – 

Г. В. Гарбузова, А. І. Давидова О. В. Стукалова І. Є. Тімерманіс), один з аспектів 

соціалізації особистості (вітчизняні науковці – К. Л. Потопа, Л. О. Шеїна, 

А. О. Ярошенко; зарубіжні автори – Т. Ю. Баландіна, Г. В. Гарбузова, 

А. І. Давидова О. В. Стукалова, І. Є. Тімерманіс). Проте предметне дослідження 

проблеми розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах 

України не здійснювалося. 

Зазначено, що термін «самоврядування» здебільшого розглядається 

українськими дослідниками у царині політології (Б. П. Андресюк, 

Ю. В. Бобровнік, В. П. Горбатенко, Л. П. Лановюк, О. В. Некрасова, С. В. Сорока, 

Т. О. Харченко, В. В. Шаповал), юриспруденції (В. С. Куйбіда, А. А. Коваленко, 

І. Л. Литвиненко, П. М. Любченко, Т. С. Смирнова) та державного управління 

(А. О. Гошко). Аналіз дисертаційних досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів 

дає підстави стверджувати про підвищення інтересу до проблеми студентського 

самоврядування з початку 1990 – х років у зв’язку з активізацією демократичних 

тенденцій у суспільстві як на території України, так і за її межами.  

У другому розділі – «Методологічні засади розвитку студентського 

самоврядування у вищих навчальних закладах України» – обґрунтовано авторську 

концепцію й методику дослідження проблеми розвитку студентського 

самоврядування у вищих навчальних закладах України періоду 1917 – 2010 рр., 

конкретизовано й модифіковано зміст понять: «студентське самоврядування», 

«органи студентського самоврядування», «принципи студентського 

самоврядування».  

Наголошено на тому, що основоположною ідеєю роботи стало усвідомлення 

студентського самоврядування як права і можливості студентів вирішувати 

питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в 

управлінні вищим навчальним закладом. 

Концепція дослідження полягає в тому, що студентське самоврядування 

представлене в роботі з позицій єдності методологічного, комплексного, 

антропоцентичного, аксіологічного, соціокультурного, цивілізаційного, 

парадигмально – педагогічного, системного, синергетичного, еклектичного 

підходу з метою всебічного дослідження цього феномену. Зазначено, що концепція 

дослідження розроблялася на засадах взаємодії методологічного, теоретичного і 

технологічного концептів, які сприяли її реалізації. 

Методологічний концепт містить сукупність наукових підходів до вивчення 

розвитку студентського самоврядування: методологічного (Г. І. Артемчук, 

О. В. Гніздилова, М. П. Кочерган, В. М. Курило, Н. М. Кушнаренко, 

В. К. Майборода, В. М. Шейко), який забезпечує гносеологічну цілісність, що 

включає дослідницькі установки й засоби вивчення об’єктів у структурі 

історико – педагогічної дійсності, розуміння логіки й етапів розвитку 

студентського самоврядування, регламентує відбір та інтерпретацію 

фактологічного матеріалу, закладає аксіологічні параметри оцінки етапів 

становлення студентського самоврядування; комплексного (Р. Атаханов, 
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С. У. Гончаренко, В. І. Загвязінський), що дає змогу врахувати всі чинники 

розвитку досліджуваного феномену, його зовнішні та внутрішні зв’язки, допомагає 

дотримуватись об’єктивності, оцінюючи роль студентського самоврядування в 

демократизації вищої школи; антропоцентичного (В. П. Андрущенко, 

Б. С. Гершунський, Л. В. Губерський, Т. І. Левченко, М. І. Михальченко, 

І. В. Зайченко), який забезпечує аналіз розвитку студентського самоврядування з 

урахуванням потреб особистості, її потенціалу та прагнення до розвитку; 

соціокультурного (О. В. Сухомлинська), що дає змогу взяти до уваги всю 

різноманітність аспектів дослідження та здійснювати його цілісно, з урахуванням 

усіх надбань різних галузей науки; цивілізаційного (Н. М. Дем’яненко, 

Г. Б. Корнетов), який уможливлює цілісність розуміння студентського 

самоврядування в контексті розвитку вітчизняного історико – педагогічного 

процесу; парадигмально – педагогічного (І. В. Зайченко, Т. С. Кун, 

О. В. Сухомлинська), що сприяє розгляду ідей розвитку студентського 

самоврядування з позицій динамічного розвитку педагогічної науки та суспільства, 

становлення різних поглядів на студентське самоврядування протягом 

розглянутого періоду; системного (Р. Атаханов, С. У. Гончаренко, 

В. І. Загвязинський, В. В. Краєвський, О. В. Крушельницька, О. В. Сухомлинська, 

А. І .Уйомов), який дає змогу досліджувати складну нелінійну систему 

педагогічних взаємин із здійсненням системного аналізу феномену студентського 

самоврядування в педагогічній теорії та практиці; синергетичного 

(О. Ю. Лоскутов, О. С. Михайлов, В. С. Лутай, Є. М. Князєва, С. П. Курдюмов, 

І. Пригожин, В. Ф. Прісняков, І. Стенгерс, Г. Хакен), що дає змогу досліджувати 

нестабільні, нелінійні системи, до яких належить і система освіти; еклектичного 

підходу з метою всебічного дослідження цього феномену. 

Теоретичний концепт охоплює систему філософських і педагогічних ідей, 

концепцій, теоретичних суджень, без яких неможливе розуміння сутності 

студентського самоврядування в 1917 – 2010 рр. Він містить положення про 

переваги самоврядного суспільства перед суспільством з централізованим 

управлінням (Платон; Т. Аквінський; Т. Мор, Т. Кампанелла, А. Сен – Сімон, 

Ш. Фур’є, Р. Оуен; О. Конт, Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, Ж–Ж. Руссо, Д. Юм, 

А. Токвіль, К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Остром); соціалізацію молоді (філософи 

Е. Дюркгейм, Г. Тард, Д. Болдуїн, Г. Зіммель, психологи Р. Бенедикт, Л. Шелефф, 

Е. Еріксон, Д. Белл, Р. К. Мертон, Е. Фромм) у зв’язку з розумінням поняття 

самоврядування як феномена, сутність якого базується на принципах демократії, 

автономності, рівності, активності, громадянської відповідальності, толерантності, 

взаємоповаги (Д. Андерхілл, М. А. Василік, М. С. Вершинін, В. М. Кузнєцов, 

А. Болдонов, Т. Башинова, В. С. Пусько, І. І. Санжаревський, Є. Тармаханов); 

вчення про моральні цінності та демократичну культуру особистості (Р. Декарт, 

Ж. – Ж. Руссо; І.Д. Бех, В. О. Білоусова, О. І. Вишневський, С. Г. Карпенчук, 

І. П. Підласий, О. В. Сухомлинська, Є. М. Хриков, К. І. Чорна). А. Токвіль 

визначає самоуправління як неодмінну умову демократії, що формує у людей 

відчуття причетності до управління, розуміння своїх прав та обов’язків, 

відповідальність за власні дії. Визначення сутності студентського самоврядування 

http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%22
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%22
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в педагогіці забезпечує реконструкцію досліджуваного історико – педагогічного 

феномена; функціонування студентського самоврядування у вищих навчальних 

закладах розцінюємо як показник цивілізованого правового суспільства, 

побудованого на засадах демократії та гуманізму. 

Технологічний концепт передбачає: по – перше, розкриття сутності, 

структури, принципів, методів та форм студентського самоврядування у вищих 

навчальних закладах України в контексті розвитку вітчизняної освіти; по – друге, 

обґрунтування провідних тенденцій, суперечностей та закономірностей розвитку 

студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України; по – третє, 

розробку практичних рекомендацій, які сприятимуть використанню позитивного 

досвіду студентського самоврядування у сучасних реаліях освітнього процесу 

вищої школи України.  

Авторська методика дослідження представлена в послідовних стадіях 

(рис. 1). У розділі розглянуто розроблену авторську концепцію дослідження, що 

передбачає напрями: вивчення, систематизація та аналіз розвитку студентського 

самоврядування в період з 1917 р.; узагальнення досвіду становлення 

студентського самоврядування  з 1917 по 2010 рр.; аналіз розвитку студентського 

самоврядування на теренах незалежної України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Логіка проведення дисертаційного дослідження  

Уточнено поняття студентського самоврядування як форми демократичного 

устрою життєдіяльності студентського колективу, за якої студенти беруть активну 

- визначено тенденції розвитку студентського 

самоврядування у вищих навчальних закладах 

України в досліджуваний період;  

- обґрунтовано суперечності, принципи та 

закономірності студентського самоврядування в 

Україні у часовій динаміці 

системно-

узагальнювальний 

(2014 – 2015 рр.) 

науково- 

емпіричний  

(2011 – 2014 рр.) 

- здійснено джерельний аналіз досліджуваної проблеми 

в педагогічні теорії й практиці;  

- визначено тему, завдання, об’єкт, предмет та напрями 

дослідження; окреслено його методологічні засади; 

- розроблено авторську концепцію й методику 

дослідження проблеми;  

- з’ясовано й конкретизовано дефініції понять: 

«студентське самоврядування»,  «принципи 

студентського самовря-дування»; 

- систематизовано наукову літературу та архівні 

джерела з теми дослідження 

аналітико-

пошуковий (2004 

– 2010 рр.) 
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практично-

впроваджувальний 

(2015 – 2016 рр.) 
здійснено апробацію висновків і рекомендацій 

- сформульовано висновки, рекомендації; 

-  визначено шляхи вдосконалення студентського 

самоврядування в умовах демократизації 

освітнього процесу вищої школи 
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участь у керівництві справами колективу вищого навчального закладу; 

студентської спільноти на рівні академічної групи, курсу, студентського 

об’єднання, вищого навчального закладу в цілому, міста, країни. 

У процесі дослідження принципів студентського самоврядування зроблено 

висновки про такі світоглядні позиції дослідників студентського самоврядування: 

В. В. Овчинніков в основу розуміння принципів студентського самоврядування 

покладає соціальне партнерство, А. І. Давидова – основні види управлінської 

діяльності (планування, облік і контроль); М. І. Рожков, Л. П. Шигапова, 

визначаючи принципи студентського самоврядування беруть за основу його 

проектування та розвиток; студентського самоврядування з використанням 

принципів самовиховання обґрунтоване в докторській дисертації 

І. Є. Тимерманіса; Г. В. Гарбузова акцентує увагу на особистісно орієнтованому  та 

системному підході при організації діяльності студентського самоврядування; 

вказує на необхідність кількісного і якісного співвіднесення різних органів 

студентського самоврядування в кожному регіоні та освітньому закладі.  

З’ясовано, що при всій різноманітності розглянутих підходів більш дієвим є 

соціально–педагогічний підхід, якого дотримуються В. І. Бочкарьов, 

Ю. П. Кращенко, В. І. Лозова, В. М. Мокляк. Визначено принципи студентського 

самоврядування: демократії; права і законності; виборності; змінності; гласності; 

відповідальності; самостійності; ініціативності; активності; чіткої організаційної 

структури і підзвітності колективу; корисності для кожного вихованця, колективу 

і суспільства відповідно до цінностей демократії та гуманізму. 

У межах розділу обґрунтовано форми організації студентського 

самоврядування як зовнішнє виявлення самоврядної активності студентів. За 

функціонуванням існують такі типи органів студентського самоврядування: 

представницькі (утворюються з делегованих академічними групами лідерів), 

виконавчі (складаються із активістів, які займаються організацією та здійсненням 

різнопланової діяльності: навчальної, наукової, спортивної, трудової, благочинної, 

художньої, естетичної та ін.). Окремо розглядаються судові органи (суд є 

незалежною від президента, парламенту та адміністрації інстанцією та гарантом 

комфортної життєдіяльності, визнання особистості найвищою цінністю, поваги до 

прав і свобод учасників освітнього процесу, а також їх особистісної захищеності), 

виборчі комісії (являє собою виконавчий орган, що забезпечує вибори до  органів 

студентського самоврядування. 

Установлено, що найбільш сприятливою для реалізації демократичних 

ініціатив студентів є розгалужена система органів студентського самоврядування, 

що включає і постійні, і тимчасові органи.  

З позицій концептуального підходу органи студентського самоврядування 

визначено як структурні взаємозалежні елементи системи студентського 

самоврядування, що дають можливість брати участь в управлінні справами 

колективу академічної групи, факультету, інституту, вищого навчального закладу 

в цілому, міста, країни; через досвід особистісно цінної та суспільно значущої 

діяльності оволодівати управлінськими навичками; особистісно зростати, 

реалізовувати власний творчий потенціал; формувати громадянську свідомість 
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шляхом оволодіння системою правових, екологічних, моральних, трудових, 

естетичних, фізичних, розумових компетенцій. 

Акцентовано увагу на тому, що ефективній організації студентського 

самоврядування сприяє оптимальний добір методів роботи зі студентами. Це 

організаційно – пізнавальні методи (переконування, диспут, дискусія, розповідь, 

лекція, бесіда, доведення, приклад); методи формування досвіду управлінської 

поведінки (вправа, доручення, проектування, регламентування, нормування, 

вимога, розпорядження, інструктаж, наказ); методи соціально – психологічного 

стимулювання та корекції поведінки (заохочення, покарання, змагання, 

перспективних ліній, навіювання, створення та підтримання сприятливого 

морально–психологічного клімату в колективі); методи самовиховання 

(цілепокладання, самоконтроль, самозвіт, самоспостереження, самоаналіз, 

самооцінка, самонаказ, самонавіювання, самовправляння, самоінструктування, 

порівняння своєї поведінки і діяльності з прикладом значущих людей, 

самозаохочення). 

Визначення методологічних засад розвитку досліджуваного феномену 

відкрило можливість для науково – емпіричного дослідження тенденцій 

студентського самоврядування в Україні з 1917 по 2010 рр.  

У третьому розділі – «Тенденції, суперечності та закономірності 

студентського самоврядування в Україні (1917 – 1979 рр.)» – охарактеризовано 

періодизацію розвитку студентського самоврядування в Україні з 1917 по 1979 рр.; 

виявлено й класифіковано у визначених періодах основні тенденції, суперечності 

та закономірності розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних 

закладах України; розкрито структуру, принципи, методи та форми студентського 

самоврядування у вищих навчальних закладах України в контексті розвитку 

вітчизняної освіти; з’ясовано особливості розвитку студентського самоврядування 

в освітньому процесі вітчизняних навчальних закладів в окресленому історичному 

періоді.  

Обґрунтовано поетапний процес історичного розвитку студентського 

самоврядування у вищих навчальних закладах України. На основі використання 

ретроспективного, логіко – системного, хронологічно – структурного, 

зіставно – порівняльного аналізу дисертаційних досліджень, наукової літератури та 

архівних матеріалів співвіднесено відомості архівних і друкованих джерел, що 

забезпечило отримання об’єктивних даних про тенденції розвитку студентського 

самоврядування у вищих навчальних закладах України в досліджуваний період; 

суперечності та закономірності студентського самоврядування в Україні в часовій 

динаміці. Визначено сім послідовних етапів розвитку студентського 

самоврядування, п’ять із яких знайшли відображення в розділі: 

І етап (1917 – 1919 рр.) – зародження студентського самоврядування в 

контексті революційних ідей – відзначився підвищенням активності студентів 

унаслідок бурхливого політичного життя в країні; поразкою ідеї за незалежність у 

зв’язку з установленням радянської влади; розширенням мережі вищих навчальних 

закладів; збільшенням кількості студентів; регламентацією студентської 

активності.  
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На основі аналізу архівних джерел періоду 1917 – 1919 рр. визначено, що в 

розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах наявні 

тенденції: організаційно – процесуальні (збільшення кількості вищих навчальних 

закладів, доступність вищої освіти для широких верств населення), 

структурно – змістові (прагнення студентів до здобуття вищої освіти з метою 

забезпечення більш якісного життя, до активної діяльності) та 

актуально – визначальні (висока активність у зв’язку з політичною ситуацією у 

країні).  

Акцентовано увагу на суперечностях розвитку студентського 

самоврядування в 1917 – 1919 рр.: соціально – економічних (між потребою в 

здобутті освіти та неможливістю студентів матеріально забезпечити себе під час 

навчання); освітньо – виховних (між прагненням керувати та невмінням розумно 

здійснювати управління); соціально – психологічних (між прагненням здобути 

освіту і бажанням бути активним учасником суспільно – політичних подій; між 

бажанням виконувати управлінські функції й небажанням брати на себе 

відповідальність за прийняті рішення; між потребою у керівництві та небажанням 

підкорятися авторитетам). 

Узагальнення відомостей про становлення студентського самоврядування 

дає можливість визначити такі його закономірності, характерні для цього періоду: 

бурхливе політичне життя в країні каталізує молодіжну активність; розширення 

мережі вищих навчальних закладів спричиняє зростання чисельності студентів; 

регламентація студентської активності призводить до зниження 

освітньо – культурного рівня студентських лідерів. 

ІІ етап (1920 – 1929 рр.) – становлення демократичних засад студентського 

самоврядування – характеризувався зародженням демократичних тенденцій у 

радянській вищий школі та їх швидким, але нетривалим розквітом. Лояльна 

урядова політика першої половини 20 – х років ХХ ст. сприяла поліпшенню умов 

для реалізації громадянської ініціативи, демократичних засад у вищій школі. 

Відновили свою діяльність студентські організації «старої школи», а також були 

створені організації нового типу, проте їх активне функціонування тривало лише 

до середини 20 – х років Криза влади більшовиків, пов’язана зі смертю В. І. Леніна 

та боротьбою за управління країною, запровадження колективізації згубно 

вплинули на демократичні паростки, що з’явилися у вищій школі в період НЕПу. 

Двадцяті роки внесли зміни до структури вищої школи. Реструктуризація вищих 

навчальних закладів призвела до значного збільшення їх кількості, коли з метою 

широкого надання вищої освіти ліквідовано університети та запроваджено 

інститути народної освіти, що мали на меті підготовку вчителів загальноосвітньої 

школи, вузькопрофільні технікуми, що стали базовим типом вищого навчального 

закладу.  

У процесі дослідження виявлено основні тенденції розвитку студентського 

самоврядування: організаційно – процесуальні (масовізація освіти, поширення та 

ліквідація студентських економічних організацій), структурно – змістовні 

(демократизація студентського життя, що змінилася позбавленням студентів 

можливості вирішувати питання управління ВНЗ), актуально – визначальні 
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(бюрократизація апарату студентського самоврядування, згортання демократичних 

засад у діяльності вищої школи), а також суперечності: соціально – економічні (між 

потребою в соціальному захисті студентів та складними економічними умовами 

20 – х років), освітньо – виховні (між ефективністю діяльності студентських 

економічних організацій та потребою накласти контроль за коштами студентів), 

соціально – психологічні (між можливістю реалізувати управлінський потенціал у 

багатьох управлінських структурах та їх формалізованістю, бюрократизмом).  

У розділі на підставі аналізу, синтезу й узагальнення обґрунтовано 

закономірності студентського самоврядування 20 – х років ХХ ст.: можливість 

приймати найважливіші рішення на загальному студентському зібранні забезпечує 

демократичні засади студентського самоврядування та захист прав і свобод 

студентів; участь студентів у роботі комісій і відділів, поряд з викладачами, дає 

змогу приймати найбільш оптимальні рішення та реалізовувати їх; присутність 

студентів на засіданнях керівних органів вищого навчального закладу забезпечує 

зв’язок викладачів і студентів, керівників і виконавців та уможливлює прийняття 

життєздатних виправданих рішень; функціонування студентських економічних 

організацій на базі комітетів покращення побуту учнів сприяє підвищенню 

самостійності студентів, самоокупності студентських організацій та матеріального 

забезпечення кожного окремого студента; залучення студентів до гурткової роботи 

– вияву їх творчої активності та громадянської свідомості; діяльність незалежних 

профспілок забезпечує соціальний захист студента. 

ІІІ етап (1930 – 1955 рр.) – період авторитарної педагогіки – визначається 

згортанням нової економічної політики, втіленням у життя ідей тотальної 

індустріалізації, заради намагання наздогнати передові країни. Наголошено на 

тому, що на початку 30 – х років перед вищою школою стояли такі першочергові 

завдання: реорганізація вищих навчальних закладів, установлення зв’язків вищої 

школи з виробництвом, оновлення навчальних планів і програм, оптимізація 

кадрового забезпечення вищих навчальних закладів. Змінилася класова структура 

суспільства у зв’язку з перемогою соціалізму. Упроваджувалася політика 

централізації та стандартизації. Установлення тоталітарного політичного режиму, 

заперечення демократичних ініціатив на всіх рівнях управління та життєдіяльності 

суспільства призводить до уповільнення розвитку студентського самоврядування. 

Скорочено представництво студентів в органах управління вищим навчальним 

закладом, скасовано виробничі збори студентів і викладачів, розподіл стипендій 

перейшов у ведення адміністрації, при цьому повноваження студентського 

самоврядування значно звузилися і обмежилися лише виховними функціями. 

Студентське самоврядування перестає здійснювати самоврядну функцію, 

натомість стає помічником адміністрації вищого навчального закладу. 

Зосереджено увагу на тому, що в досліджуваний період студентське 

самоврядування характеризувалося такими особливостями: органи студентського 

самоврядування позбавлені самостійності та ініціативності; керівну роль у 

студентському самоврядуванні відігравала комсомольська організація, що 

виконувала функції ідеологічного контролю за культмасовою та іншими видами 

діяльності, готувала агітаторів – пропагандистів радянського способу життя; 
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студентська активність реалізувалась у суворо регламентованому ідеологічному 

полі; діяльність органів студентського самоврядування постійно підлягала 

контролю з боку партійної організації; профспілкова організація в умовах 

сталінського режиму виконувала функції організації культурного відпочинку 

студентів, їх побуту, сприяла оздоровленню; в досліджуваний період широко 

представлена мережа гуртків художньої самодіяльності, наукових, спортивних, 

оборонних гуртків, а також функціонували літературний гурток та політгурток 

(діяльність останнього найбільш активна, охоплювала і викладачів, і студентів). 

Зроблено наголос на тому, що для вказаного періоду характерні тенденції 

розвитку студентського самоврядування: організаційно – процесуальні 

(посилюється тенденція масовізації освіти, започаткована в 1920 – х роках, 

з’являється тенденція русифікації вищої школи, що не сприяла вихованню 

патріотів рідної землі); структурно – змістовні (залишається тенденція до знищення 

релігійних цінностей та розпочинається боротьба з космополітизмом, що звужує 

коло цінностей радянської людини до цінностей соціалістичного суспільства), 

актуально – визначальні (посилюється тенденція до контролю за суспільним і 

особистим життям студентства). 

У період 1930 – 1955 рр. існували такі суперечності: соціально – економічні 

(між плюралізмом думок, що покладено в основу ідеї про демократичні засади 

студентського самоврядування, і тоталітарною ідеологічною традицією 

сталінського періоду), освітньо – виховні (між можливістю реалізувати свою 

активність у численних гуртках і неможливістю проявити індивідуальність у період 

утвердження цінностей колективізму, між потребою в реалізації національних 

цінностей й русифікацією), соціально – психологічні (між студентської 

ініціативою та суровою регламентацією діяльності з боку комсомольської та 

партійної організацій, між загальнолюдськими цінностями та вимогами 

превалювання завдань уряду навіть за рахунок знищення людського життя). 

ІV етап (1956 – 1963 рр.) – активізація студентського самоврядування – 

встановлення у вищий школі керованої демократії, коли автономних органів 

студентського самоврядування не існувало, проте функції студентського 

самоврядування виконували комсомольська і профспілкова організації, що 

отримали в середині п’ятдесятих – шістдесятих років більшу самостійність, хоча і 

були під певним наглядом партійної організацій. Повернуто демократичні засади 

управління вищим навчальним закладом, коли представники комсомольської та 

студентської профспілкової організації входили до складу ради вищого 

навчального закладу та були присутніми на її засіданнях. Характерною тенденцією 

в ці роки було повернення до української мови викладання у вищій школі. Поряд із 

продовженням у вказаний період пропагування критики й самокритики в усіх видах 

діяльності як запоруки її оптимізації, активно входить у обіг поняття 

А. С. Макаренка про колектив, і макаренківська теорія колективу береться за 

основу розвитку і учнівських, і студентських колективів. Студентське 

самоврядування поповнюється профспілково–комсомольським активом як групою 

ініціативних студентів – членів обох структур, що найбільш активно бере участь в 

організації життя вищого навчального закладу. 
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Незважаючи на те, що в досліджуваний період автономних органів 

студентського самоврядування не існувало, а системоутворювальними органами 

були комсомольська та профспілкова організації, ідея студентського 

самоврядування отримала розвиток і реалізацію в численних самоврядних 

структурах, таких як: студентська рада; житлово – побутова, культмасова, медико 

– санітарна, спортивна комісії; студентське наукове товариство; студентський 

спортивний клуб; студентські будівельні загони та ін. Виходячи з цього, період 

1956 – 1963 рр. слід вважати періодом активізації студентського самоврядування. 

Провідними тенденціями, що впливали на розвиток студентського 

самоврядування в цей час, визначено: організаційно – процесуальні (уповільнення 

темпів русифікації і поверненням української мови викладання до вищої школи), 

структурно – змістовні (активізація трудового виховання студентів і залучення їх 

до суспільно – корисної діяльності), актуально – визначальні (послаблення 

тенденції тотального контролю громадського та особистого життя студентів, 

підвищення активності студентів у науковій, спортивній та культмасовій роботі). 

З позицій концептуального підходу обґрунтовано закономірності діяльності 

студентського самоврядування у 1956 – 1963 роках: демократизація суспільного 

життя зумовлює демократизацію діяльності вищих навчальних закладів; участь 

студентів в управлінні вищим навчальним закладом сприяє активізації їх діяльності 

у різних сферах: навчальній, науковій, художній, спортивній, трудовій; 

суспільно – корисна праця є школою розвитку дисципліни та лідерських умінь; 

самообслуговування сприяє підвищенню особистої відповідальності, 

організованості та громадянської активності студентів. 

V етап (1964 – 1979 рр.) – період формалізації та заорганізованості 

студентського самоврядування – позначений консерватизмом і стагнацією 

цінностей радянської доби. Демократичні тенденції слабшали, посилювалися 

бюрократизм і консерватизм. Утверджувався командно – адміністративний 

«розвинутий» соціалізм, що породжував байдужість, соціальну пасивність 

суспільства. Реалізація студентською молоддю демократичних ініціатив у цей час 

регламентувалась партійними та комсомольськими доктринами. Особливо 

жорстким обмеження студентської громадянської ініціативи стало з приходом до 

партійного керівництва В. В. Щербицького, який почав свою діяльність із 

партійних чисток, русифікації й поступань національними інтересами. Партійна 

доктрина стала визначальною для функціонування всіх сфер життя, включаючи і 

освітньо – виховну діяльність вищих навчальних закладів. Загальна тенденція до 

екстенсифікації справляла вплив і на сферу вищої освіти. Внаслідок посилення 

адміністративних методів керівництва, коли тотального контролю зазнавало 

навчальне, громадське, особисте життя студентів, створювались умови для 

формування інертності мислення та діяльності студентів. 

Зазначено, що поряд із негативними тенденціями, здійснювалися спроби 

активізувати студентське самоврядування. В середині шістдесятих років відділ 

студентської молоді ЦК ВЛКСМ докладав зусиль до розвитку студентського 

самоврядування на базі комсомольської організації. У час функціонування ВЛКСМ 

інші додаткові органи студентського самоврядування, що були б незалежними від 
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комсомольської організації, не створювалися. Загальний рівень студентської 

активності порівняно з періодом «відлиги» значно знизився. Комсомольські 

функціонери пояснювали це явище покращенням життя студентів, споживацьким 

ставленням до дійсності. Проте аналіз історичної літератури та архівних джерел 

дає підстави зробити висновок, що зниження активності органів студентського 

самоврядування – наслідок заорганізованості, формалізму та обмеження свободи 

думки, індивідуального вияву власної особистості, що сприймалася лише в 

нерозривній єдності з колективом.  

Зроблено акцент на тому, що система студентського самоврядування у 

вказаний період продовжувала функціонувати на основі принципів централізму, 

підзвітності, взаємозалежності, дисципліни, підкорення більшості, розгортання 

критики та самокритики. На той час студентське самоврядування отримує розвиток 

із метою підвищення комуністичної свідомості та самосвідомості; виховання 

особистої й колективної відповідальності; формування працелюбності на основі 

суспільно – корисної діяльності та самообслуговування; підвищення соціальної 

активності; активізації наукової роботи студентів; посилення військово – 

патріотичного та інтернаціонального виховання; формування здорового способу 

життя студентів засобами спорту та туризму; естетичного виховання студентів 

через культмасову роботу. Урізноманітнюються форми студентського 

самоврядування: масові (диспути, тематичні вечори, зустрічі з відомими людьми, 

лекції, походи, екскурсії, вистави, конкурси, змагання, спартакіади, концерти, 

фестивалі, КВК, кіноперегляди, конференції, комсомольські збори вищого 

навчального закладу, загальні профспілкові збори, зльоти), групові 

(політінформація, обговорення книг, газет, випуск стінгазет і стендів, навчання 

комсомольсько – профспілкового активу, навчання на факультеті громадських 

професій, комсомольські та профспілкові збори академічних груп, трудові справи 

у студентських будівельних загонах та студентських комплексних бригадах, 

засідання студентських наукових гуртків і конструкторських бюро, засідання 

студентських рад гуртожитків та житлово–побутової, культмасової, медико – 

санітарної, спортивної комісій). 

Аналіз першоджерел засвідчив, що в цей період провідними тенденціями 

розвитку студентського самоврядування стали: організаційно – процесуальні 

(вдосконалення адміністративних методів керівництва), структурно – змістовні 

(тотальний контроль навчального, громадського, особистого життя студентів; 

обмеження свободи самовираження; регламентація студентської самодіяльної 

активності), актуально – визначальні (зниження загального рівня активності 

студентів порівняно з періодом «відлиги»; заорганізованість, формалізм). 

Акцентовано увагу на закономірностях функціонування згаданого феномену: 

студентське самоврядування сприяє розвитку демократії за умов, коли воно не є 

самоціллю, а відіграє роль засобу визначення прав і обов’язків студентів, 

виховання молодих спеціалістів, їх відповідальності, здатності приділяти увагу 

всім сферам студентського життя, самостійності та активності; залежність 

студентського самоврядування від політичних організацій обмежує можливість 

реалізації демократичних принципів його життєдіяльності; функціонування 
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великої кількості студентських секцій, гуртків, товариств, факультетів громадських 

професій створює умови для індивідуальної самореалізації особистості та навчання 

взаємодії в системі самоврядних колективів; колективні традиції сприяють 

згуртуванню студентського колективу та утвердженню засад студентського 

самоврядування; суспільно – корисна діяльність за умов, коли вона є усвідомленою 

й особистісно значущою, зумовлює становлення особистості активіста зі стійкою 

громадянською позицією; рівень розвитку студентського самоврядування залежить 

від рівня реалізації демократичних тенденцій суспільства та соціального 

замовлення. 

У висновках до розділу зазначено, що розвиток студентського 

самоврядування у 1917 – 1979 рр. мав історичну сутність і специфіку, 

детермінований соціально – економічними і соціокультурними факторами, 

характеризувався динамікою й суперечливістю, відрізнявся різноманітністю форм 

і методів студентського самоврядування. Підкреслено, що незважаючи на те, що в 

радянський період системоутворювальними органами студентського 

самоврядування були комсомольська і профспілкова організації, ідея 

студентського самоврядування отримала розвиток і реалізацію в численних 

самоврядних структурах, таких як студентська рада; житлово – побутова, 

культмасова, медико – санітарна, спортивна комісії; студентське наукове 

товариство, конструкторське бюро; студентський спортивний клуб; студентські 

будівельні загони; гуртки різного спрямування; інтерклуби та ін. 

У четвертому розділі – «Трансформація студентського самоврядування у 

1980 – 2010 рр.)» – охарактеризовано періодизацію розвитку студентського 

самоврядування в Україні з 1980 по 2010 рр.; виявлено й класифіковано у 

визначених періодах основні тенденції, суперечності та закономірності розвитку 

студентського самоврядування; розкрито його структуру, принципи, методи та 

форми у вищих навчальних закладах України в контексті розвитку вітчизняної 

освіти; з’ясовано особливості розвитку студентського самоврядування в 

освітньому процесі вітчизняних навчальних закладів в окресленому історичному 

періоді.  

У розділі знайшли відображення два з визначених у дисертаційному 

дослідженні семи послідовних етапів: 

VІ етап (1980 – 1990 рр.) – перебудова в системі студентського 

самоврядування – ознаменувався низькою соціальною ініціативністю, 

формалізмом у громадській діяльності молоді. Увага до трудової дисципліни 

виявилася в посиленні заходів щодо моніторингу студентської дисципліни. У 1980 

– 1990 рр. у галузі освіти відбувається децентралізація передусім по лінії 

Міністерства освіти, а також науково – дослідних установ та вищих навчальних 

закладів. Проголошена М. С. Горбачовим політика демократії та гласності 

поширювалася на студентське середовище, сприяла розширенню повноважень 

студентських органів самоврядування. В обіг вищих навчальних закладів увійшло 

поняття студентського самоврядування, що отримало офіційний статус із 

прийняттям 17 червня 1987 р. спільної постанови Мінвузу СРСР, ВЦСПС та ЦК 

ВЛКСМ «Про першочергові заходи щодо розширення участі студентів в управлінні 
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вищими навчальними закладами».  

Зазначено, що прогресивною тенденцією було введення до складу вчених рад 

вищих навчальних закладів та рад факультетів представників студентського 

самоврядування у кількості не менше ніж чверть від загального складу. Також одна 

третина студентів від загального зібрання брала участь у виборах деканів і ректора. 

Студенти могли брати участь у роботі приймальної комісії, були членами 

стипендіальних комісій, комісій з розподілу випускників, як у 1920 – х роках 

Представник комсомольсько – профспілкового активу, старости груп мали право 

бути присутніми на заліках, екзаменах, захисті дипломних робіт і вносити 

пропозиції щодо якості цих форм контролю. Управління вищим навчальним 

закладом повинно було здійснюватися на основі принципу прозорості, для чого 

необхідно проводити щорічне анкетування студентів за розробленою Мінвузом 

СРСР методикою.  

Студентським гуртожиткам надавалися більші повноваження в управлінні 

своїм життям: продовжувалась політика самообслуговування, дозволялося повне 

або часткове самоврядування, метою якого була активна участь студентів у 

суспільно – корисній діяльності, організації побуту, відпочинку, спортивно – 

оздоровчих заходів. Нововведенням було те, що віднині кандидатури персоналу 

гуртожитку, що приймалися на роботу, зобов’язували узгоджувати із 

студентськими радами гуртожитків. А вже працюючий персонал повинен був 

звітувати про виконану роботу на засіданнях студентської ради. 

Акцентовано увагу на тому, що основними керівними структурами 

студентського самоврядування залишилися комсомольська та профспілкова 

організації. Проте остання набувала більшого значення та перебрала на себе більше 

повноважень. Про це свідчить розгалужена мережа профспілкових комісій, тоді як 

комсомольське бюро опікувалося навчально – виховною роботою через відповідну 

комісію та сектори згідно з існуючими профспілковими комісіями: культмасовою, 

спортивною, науковою. Також при комітеті комсомолу функціонували штаб 

трудових справ, клуб інтернаціональної дружби.  

Важливим завданням студентського самоврядування було згуртування 

студентських груп через роботу «трикутників» групи (староста, комсорг, профорг) 

або ради групи. З демократизацією студентського життя роль кураторів 

академічних груп починає дещо знижуватись, і контролюючі функції в академічній 

сфері, у дозвіллі, побуті, коли викладачів зобов’язували регулярно відвідувати 

гуртожитки, послаблюються, поступаючись функціям консультування та допомоги 

за проханням.  

Підкреслено, що вимога високої успішності в навчанні, активна громадська 

діяльність та ідеологічно вірна позиція були критеріями добору керівників 

студентського самоврядування весь радянський період його функціонування.  

У 80 – х роках додатково функціонували ради відмінників, завданням яких 

було підняття престижу навчання, науково – дослідної діяльності. Продовжували 

діяльність товариські суди як обов’язковий елемент студентського самоврядування 

1980 – х років. З’явилися нові форми студентської діяльності: добровільні народні 

дружини, макаренківські або педагогічні загони (їх завданням була індивідуальна 
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робота з «важкими» підлітками, які перебували на обліку в дитячих кімнатах 

міліції; виховна робота у піонерських кімнатах при житлово – експлуатаційних 

конторах, за місцем проживання), комсомольські оперативні загони (мали на меті 

профілактику правопорушень та запобігання їм серед населення, стали результатом 

симбіозу студентських добровільних народних дружин і педагогічних загонів), 

участь в діяльності товариства «Тверезість», студентський контроль за якістю 

харчування в громадських їдальнях. Набувають популярності такі форми 

організації студентської активності, як мітинг, марш, написання масових звернень.  

Основними тенденціями в розвитку студентського самоврядування 

1980 – х років стали організаційно – процесуальні (масовість студентського 

самоврядування, коли більшість студентів бере участь у роботі його структурних 

підрозділів), структурно – змістовні (бюрократизація та формалізація діяльності 

комсомольської і профспілкової організації в галузі студентського 

самоврядування), актуально – визначальні (посилення демократичних принципів 

права і законності, гласності наприкінці досліджуваного періоду). 

Зосереджено увагу, на суперечностях студентського самоврядування, в цей 

час простежуються соціально – економічні (між гласністю та ідеологічною 

пропагандою), освітньо – виховні (між демократичними тенденціями та 

заформалізованістю структури студентського самоврядування, між необхідністю 

демократичних перетворень і консерватизмом в управлінні вищими навчальними 

закладами), соціально – психологічні (між студентською активністю та засиллям 

рутинної роботи, яка не викликає інтерес молоді; між потребою у самостійності та 

інфантильністю молоді, зневірою в можливості змін; між прагненням вищих 

навчальних закладів упровадити студентське самоврядування та небажанням 

автономії, виходу з – під контролю органів студентського самоврядування). 

Установлено закономірності розвитку студентського самоврядування, що 

знайшли найбільш характерне вираження у 1980 – х роках: різнобічна особистісно 

цінна і суспільно корисна діяльність сприяє формуванню особистості громадянина; 

безпосередня участь студентів в організації своєї життєдіяльності підвищує 

відповідальність за результати виконуваної роботи; студентський контроль 

забезпечує реалізацію принципів демократії, гласності, права та законності. 

VІІ етап (1991 – 2010 рр.) – демократизація студентського життя в 

Українській незалежній державі – розпочався зі здобуттям Україною незалежності, 

позначений ухваленням низки державних документів, що порушували питання 

студентського самоврядування (закони України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. 

№ 1060–ХІІ (зі змінами), «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556–VII (зі 

змінами), Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення 

про державний вищий навчальний заклад» від 5 вересня 1996 р. № 1074 (зі 

змінами)). Представники студентського самоврядування входили до складу 

організацій, що діяли на вищих рівнях державного управління таких як 

Всеукраїнська студентська рада при Президентові України (2001 – 2008 рр.), 

Всеукраїнська студентська рада при Міністерстві освіти і науки України (2005 – 

2016 рр.), Всеукраїнська студентська рада при Кабінеті Міністрів України (2009 – 

2010 рр.), об’єднана Рада студентського самоврядування аграрних вищих 
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навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики 

України.  

У межах розділу обґрунтовано актуальні тенденції розвитку студентського 

самоврядування: організаційно – процесуальні (посилилися демократичні 

тенденції у країні в усіх сферах життєдіяльності), структурно – змістовні 

(утвердилась тенденція до обстоювання студентами своїх прав у законний 

цивілізований спосіб), актуально – визначальні (з другої половини 1990 – х до 

початку 2000 – х рр. найбільш активно виявлялася тенденція до створення 

молодіжних наукових, просвітницьких, виховних громадських організацій; 

з’явилася тенденція до відходу від традицій суспільно – корисної праці, що була 

реалізована в наступному періоді). 

У досліджуваний період визначено суперечності в розвитку студентського 

самоврядування: соціально – економічні (між потребою у фінансовому 

забезпеченні органів студентського самоврядування та обмеженими фінансовими 

можливостями вищих навчальних закладів), освітньо – виховні (між великою 

кількістю концептуальних документів та законодавчих актів, які стосуються сфери 

студентського самоврядування, та їх узгодженістю і практичною реалізацією в 

діяльності вищих навчальних закладів; між великою кількістю всеукраїнських 

громадських молодіжних об’єднань та відсутністю узгодженості в їх діяльності; 

між потребою в утвердженні демократичних цінностей студентського 

самоврядування у життєдіяльності вищих навчальних закладів та покладання на 

органи студентського самоврядування допоміжних факультативних функцій), 

соціально – психологічні (між зростаючою студентською ініціативою та 

неготовністю керівництва вищих навчальних закладів сприймати лідерів 

студентського самоврядування як повноправних партнерів). 

З’ясовано, що студентське самоврядування цього періоду розвивається на 

основі таких закономірностей: ефективність роботи студентського самоврядування 

залежить не від обраної форми (спілки, комітети, бюро, штаби, сектори, центри, 

загони, клуби, об’єднання, комісії, ради, старостат та ін.) і устрою, а від реалізації 

принципів демократії, гласності, гуманізму, виборності, змінності, права і 

законності, ініціативності та активності, відповідальності, чіткої організаційної 

структури і підзвітності колективу, особистісної та колективної значущості; 

поєднання представницьких, виконавчих, судових органів у структурі 

студентського самоврядування забезпечує найбільш дієву демократичну структуру 

його органів; різнопланова особистісно цінна та суспільно значуща діяльність 

навчального, наукового, спортивного, трудового, доброчинного, художнього, 

естетичного та іншого спрямування на рівні академічної групи, факультету, 

гуртожитку, університету, міста, країни створює сприятливі умови для активізації 

студентського самоврядування. 

У висновках до розділу зазначено, що провідними тенденціями розвитку 

студентського самоврядування у 1980 – 2010 рр. є організаційно – процесуальні 

(збільшення кількості органів студентського самоврядування, посилення 

демократичних тенденцій у країні в різних сферах), структурно – змістовні 

(бюрократизація й формалізація діяльності комсомольської та профспілкової 
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організацій у галузі студентського самоврядування; створення молодіжних 

громадських організацій), актуально – визначальні (посилення демократичних 

принципів права і законності, гласності; відходу від традицій суспільно – корисної 

праці; обстоювання студентами своїх прав у законний цивілізований спосіб). 

У п’ятому розділі – «Актуалізація та впровадження ідей і досвіду 

студентського самоврядування в умовах реформування вищої освіти України» –

охарактеризовано особливості використання позитивного потенціалу теорії і 

практики студентського самоврядування; окреслено можливості творчого 

впровадження кращого досвіду студентського самоврядування у сучасних реаліях 

освітнього процесу  вищої школи України. 

Показано, що орієнтація українського суспільства на цінності демократії та 

гуманізму, прагнення долучитися до європейської спільноти, визначають зміни у 

діяльності вищих навчальних закладів та зацікавленість в органах студентського 

самоврядування на різних рівнях. Початок 2010 – х років позначено студентською 

законотворчою ініціативою, що знайшла вияв у розробці «Концепції студентського 

самоврядування» та «Стратегії розвитку органів студентського самоврядування 

вищих навчальних закладів України на 2011 – 2021 рр.».  

Наголошено на тому, що повноваження студентського самоврядування, 

визначені Законом України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р., значно 

розширені порівняно із попереднім документом. Безпрецедентним для попередніх 

років є п. 8 ст. 40 вказаного закону, в якому йдеться про те, що адміністрація 

вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування. Натомість органи студентського самоврядування 

беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом, вносять пропозиції щодо 

змісту навчальних планів і програм, розвитку матеріальної бази вищого 

навчального закладу, розпоряджаються коштами та іншим майном, що 

перебувають на балансі та банківських рахунках указаних органів. Крім того, 

керівник вищого навчального закладу зобов’язаний забезпечити належні умови для 

діяльності органів студентського самоврядування, передусім матеріальну 

підтримку. У п. 5 ст. 40 також ідеться про право студентів оголошувати акції 

протесту. 

У процесі дослідження встановлено, що залежно від представленості органів 

студентського самоврядування в керівництві вищого навчального закладу, вищі 

навчальні заклади умовно можна поділити на три групи: виші, де студенти введені 

до складу вченої раді та ректорату; установи, де студенти присутні на вчених радах, 

ректоратах, вчених радах факультетів (інститутів) та в структурі деканатів; вищі 

навчальні заклади, де студенти максимально представлені в робочих органах: 

вченій раді, ректораті, зборах трудового колективу, стипендіальній комісії, 

комісіях з гуманітарних питань, поселення, профілактики правопорушень, 

представлення до заохочення працівників, приймальній комісії тощо (рис.2).  

Статистичний аналіз отриманих відомостей дає підстави стверджувати, що у 

31 % вищих навчальних закладах студенти введені тільки до складу вчених рад і 

ректоратів; 46 % вищих навчальних закладів мають середню представленість 

студентів у керівних структурах: 32 % вищих навчальних закладів додатково 



28 

 

включають студентів до складу рад факультетів (інститутів), залучають до роботи 

деканатів, 12 % вводять студентів до складу різноманітних комісій, 2,5 % 

забезпечує участь студентів у зборах трудового колективу. Розширену 

представленість (участь у чотирьох з п’яти органів: вчена рада, ректорат, збори 

трудового колективу, ради факультетів і деканати, комісії) демонструють 18% 

вищих навчальних закладів. За поданими відомостями, 5 % вищих навчальних 

закладів мають максимальну представленість студентів у всіх названих органах 

вищого навчального закладу. 

Рис. 2. Градація представленості членів студентського самоврядування в 

робочих органах вищого навчального закладу  

Зроблено наголос на тому, що сучасний стан розвитку студентського 

самоврядування характеризується участю студентів у керуванні вищими 

навчальними закладами, проте її ступінь залежить від управлінської культури їх 

керівників. 

У розділі встановлено, що активне створення органів студентського 

самоврядування у вищих навчальних закладах України відбувалося в період з 1995 

по 2015 рр. та мало декілька піків: 1995, 2002 – 2003, 2004 – 2005, 2007 роки. 

Найбільша кількість новостворених органів студентського самоврядування 

припадає на 2004 і 2005 рр.  

Виявлено прогресивні зміни в діяльності студентського самоврядування: 

підвищення уваги громадськості до питань студентського самоврядування, а також 

зростання ваги органів студентського самоврядування у функціонуванні вищих 

навчальних закладів, зокрема при прийнятті керівниками управлінських рішень; 

розширення повноважень студентського самоврядування; фінансування його 

діяльності; посилення правозахисної функції органів студентського 

самоврядування. 

Період 2010 – 2015 рр. характеризується тенденціями: організаційно – 

процесуальними (підвищення уваги Міністерства освіти і науки України до 

представництво тільки ВР 

та/або ректорат,31%

максимальна 

представленість,
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розширена 

представленість,
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діяльності органів студентського самоврядування, моделювання освітнього 

простору на європейських засадах), структурно – змістовними (активізація 

студентської ініціативи щодо функціонування студентського самоврядування, що 

знайшло відображення в законотворчій діяльності представників громадських 

організацій та студентського самоврядування, більш активному обстоюванні своїх 

прав і свобод, протидії корупції), актуально – визначальними (активізація 

просвітницької роботи з питань самоврядування зі студентськими лідерами; 

підвищення вагомості студентського самоврядування при прийнятті управлінських 

рішень у вищому навчальному закладі). У процесі дослідження встановлено, що 

оптимальною формою студентського самоврядування для вищого навчального 

закладу є така, що обрана студентами в демократичний спосіб, а не визначена 

керівництвом; студентське самоврядування є дієвим за умов підтримки 

молодіжних ініціатив керівництвом вищого навчального закладу; співробітництво 

студентів із адміністрацією вищого навчального закладу забезпечує участь 

студентів у керівництві навчальними установами на засадах партнерства, 

взаємодопомоги та розуміння. На основі аналізу досвіду європейських країн 

визначено характерні риси студентського самоврядування: партнерські взаємини 

студентських лідерів із керівництвом вищого навчального закладу; широка 

представленість студентів у керівних органах вищого навчального закладу; 

значний вплив органів студентського самоврядування на вирішення питань 

життєдіяльності вищого навчального закладу; багатопланова діяльність 

студентського самоврядування у різних сферах із урахуванням потреб, нахилів та 

уподобань студентів; значна матеріальна підтримка органів студентського 

самоврядування з боку адміністрації вищого навчального закладу; наявність 

матеріальної бази для функціонування органів студентського самоврядування; 

відсутність студентських профспілок; прямі таємні вибори до органів 

студентського самоврядування. 

Виявлено деякі спільні риси вітчизняної системи студентського 

самоврядування має із самоврядуванням європейських вищих навчальних закладів, 

зокрема здійснення прямих таємних виборів до органів студентського 

самоврядування.  

Зосереджено увагу на тому, що для вітчизняних вищих навчальних закладів 

стала нормою присутність у складі ректорату та вченої ради представників 

студентського самоврядування, проте показник представництва 10% студентів в 

органах управління є найменшим серед країн Європи. А отже, для подальшого 

розвитку студентського самоврядування необхідно збільшити представленість 

студентів у складі робочих органів вищого навчального закладу при прийнятті 

адміністративних рішень. Аспект різнопланової діяльності студентського 

самоврядування у різноманітних сферах діяльності з урахуванням потреб, нахилів 

та уподобань студентів поступово дедалі більше реалізується у вітчизняних вищих 

навчальних закладах. Традиції залучення студентів до різноманітної соціально 

цінної та особистісно значущої діяльності сягають радянських часів і на сьогодні 

реалізуються в доброчинній діяльності студентів через волонтерський рух, у 

пізнавальній, спортивній, художній та інших видах діяльності. Певних успіхів у 
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сфері демократизації взаємин студентських лідерів і адміністрації вже досягнуто. 

Теоретичний аналіз дослідження проблеми дає підґрунтя для визначення 

перспектив і шляхів розвитку студентського самоврядування: підвищення 

значущості органів студентського самоврядування; забезпечення злагодженої 

діяльності системи самоврядування в масштабі вищого навчального закладу, міста, 

країни; підготовка перспективного плану розвитку студентського самоврядування 

в межах країни та кожного конкретного вищого навчального закладу; використання 

потенціалу молодіжних громадських організацій для оптимізації діяльності органів 

студентського самоврядування без політичної платформи, залежності від 

фінансування певних політичних сил; здійснення просвітницької роботи щодо 

організації студентського самоврядування, забезпечення стабільного фінансування 

органів студентського самоврядування через набуття ним статусу юридичної 

особи; розширення сфери діяльності студентського самоврядування за рахунок 

особистісно значущих та суспільно корисних видів діяльності; допрацювання 

нормативної бази.  
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичні узагальнення і новий підхід до розв’язання 

актуальної й важливої проблеми щодо обґрунтування тенденцій, закономірностей, 

принципів і суперечностей студентського самоврядування у вищих навчальних 

закладах України в контексті розвитку вітчизняної вищої освіти у 1917 – 2010 рр. 

та можливості розвитку студентського самоврядування в сучасних умовах 

демократизації вищої освіти.  

Отримані результати підтвердили гіпотезу дослідження, а реалізовані мета і 

завдання дали підстави сформулювати загальні висновки та рекомендації щодо 

наукового й практичного використання одержаних результатів. 

1. За результатами ретроспективного аналізу проблеми розвитку 

студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України в період 1917 

– 2010 рр. здійснено системне дослідження вказаної проблеми в педагогічній теорії 

й практиці, визначено його основні напрями. Установлено, що тема дисертаційної 

роботи відповідає вимогам сьогодення, була об’єктом уваги науковців, проте її 

комплексне дослідження не здійснювалося, що дало підстави визначити  питання, 

які потребують вирішення: дослідження розвитку студентського самоврядування в 

Україні у 1917 – 2010 рр.; визначення тенденцій, суперечностей, принципів, 

закономірностей розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних 

закладах України. 

2. На основі компетентнісного підходу розроблено авторську концепцію 

дослідження розвитку студентського самоврядування у 1917 – 2010 рр., 

представлену в її методологічному, теоретичному й технологічному концептах, 

обґрунтованих послідовних стадіях: аналітико – пошуковій (системний аналіз 

досліджуваної проблеми в педагогічні теорії й практиці; визначення теми, завдань, 

об’єкту, предмета і напрямів дослідження; розроблення авторської концепції й 

методики дослідження; з’ясування й конкретизація дефініцій понять: «студентське 

самоврядування», «органи студентського самоврядування», «принципи 
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студентського самоврядування», систематизація наукової літератури та архівних 

джерел); науково – емпіричній (визначення тенденцій розвитку студентського 

самоврядування у вищих навчальних закладах України в досліджуваний період; 

обґрунтування суперечностей, принципів та закономірностей студентського 

самоврядування в Україні в часовій динаміці); системно – узагальнювальній 

(інтерпретація здобутих у процесі дослідження відомостей; визначення шляхів 

удосконалення студентського самоврядування в умовах демократизації освітнього 

процесу вищої школи); практично – впроваджувальній (формулювання та 

апробація висновків і рекомендацій у практиці функціонування вищих навчальних 

закладів). 

3. За результатами термінологічного аналізу й операціоналізації понять 

уточнено й конкретизовано дефініцію «студентське самоврядування» як форми 

демократичного устрою, за якої студенти беруть активну участь у керівництві 

справами колективу вищого навчального закладу, студентської спільноти на рівні 

академічної групи, курсу, студентського об’єднання, вищого навчального закладу 

в цілому, міста, країни; як права і можливості студентів вирішувати питання 

навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в 

управлінні вищим навчальним закладом. Визначено поняття «принципи 

студентського самоврядування» як керівні положення взаємодії, що забезпечують 

злагоджену діяльність органів студентського самоврядування як групи однодумців, 

у якій кожен – індивідуальність.  
4. Охарактеризовано періодизацію розвитку студентського 

самоврядування у вищих навчальних закладах України (1917 – 2010 рр.), згідно з 

якою визначено сім послідовних етапів: І етап  (1917 – 1919 рр.) – зародження 

студентського самоврядування в контексті революційних ідей; ІІ етап  (1920  –  

1929 рр.) – становлення демократичних засад студентського самоврядування; 

ІІІ етап (1930 – 1955 рр.) – період авторитарної педагогіки; ІV етап (1956 – 1963 рр.) 

– активізація студентського самоврядування; V етап (1964 – 1979 рр.) – 

формалізація та заорганізованість студентського самоврядування; VІ етап (1980 – 

1990 рр.) – перебудова в системі студентського самоврядування; VІІ етап (1991 – 

2010 рр.) – демократизація студентського життя в незалежній Українській державі. 

5. Виявлено і класифіковано організаційно – процесуальні, структурно –

змістовні, актуально – визначальні тенденції, суперечності та закономірності у 

визначених періодах (1917 – 1919 рр., 1920 – 1929 рр., 1930 – 1955 рр., 1956 – 

1963 рр., 1964 – 1979 рр., 1980 – 1990 рр., 1991 – 2010 рр.). 

6. У процесі дослідно – пошукової роботи обґрунтовано принципи 

студентського самоврядування: права і законності; демократії і гласності; 

виборності і змінності; відповідальності й самостійності; ініціативності й 

активності; організованості й підзвітності колективу; корисності для кожного 

вихованця, колективу і суспільства відповідно до цінностей демократії та 

гуманізму. 

7. У процесі дослідження з’ясовано, що ефективній організації 

студентського самоврядування сприяє оптимальний добір методів роботи зі 

студентами таких, як організаційно – пізнавальні методи (переконування, диспут, 
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дискусія, розповідь, лекція, бесіда, доведення, приклад); методи формування 

досвіду управлінської поведінки (вправа, доручення, проектування, 

регламентування, нормування, вимога, розпорядження, інструктаж, наказ); методи 

соціально – психологічного стимулювання та корекції поведінки (заохочення, 

покарання, змагання, перспективних ліній, навіювання, створення та підтримання 

сприятливого морально – психологічного клімату в колективі); методи 

самовиховання (цілепокладання, самооцінка, самоконтроль, самозвіт, 

самоспостереження, самоаналіз, самонаказ, самонавіювання, самовправляння, 

самоінструктування, порівняння своєї поведінки і діяльності з прикладом 

значущих людей, самозаохочення). 

8. Установлено, що основними формами студентського самоврядування 

як зовнішнього виявлення самоврядної активності студентів є 

загальноуніверситетські збори, студентський парламент, студентська рада, сенат, 

колегія, студентські спілки та комітети, ради старост, студентські профспілкові 

комітети та бюро, молодіжні громадські організації, штаби, сектори, центри, спілки 

студентів та аспірантів, наукові спілки; студентські загони, клуби за інтересами, 

творчі об’єднання, студентські ради в гуртожитках, школи. Дослідження 

засвідчило, що головним у функціонуванні студентського самоврядування є не 

форма устрою, а забезпечення кожному студенту можливості самореалізації в 

особистісно значущій доброчинній діяльності на основі добровільності та бажання 

самовдосконалення. 

9. Із позицій аксіологічного підходу розкрито поняття «органи 

студентського самоврядування» як структурні взаємозалежні елементи системи 

студентського самоврядування, що дають можливість: брати участь в управлінні 

справами колективу академічної групи, факультету, інституту, вищого навчального 

закладу в цілому, міста, країни; через досвід особистісно цінної та суспільно 

значущої діяльності оволодівати управлінськими навичками; особистісно зростати, 

реалізовувати власний творчий потенціал; формувати громадянську свідомість 

шляхом оволодіння системою правових, екологічних, моральних, трудових, 

естетичних, фізичних, розумових компетенцій. Найбільш сприятливою для 

реалізації демократичних ініціатив студентів є розгалужена система органів 

студентського самоврядування, що включає і постійні, і тимчасові органи.  

10. На основі зіставно – порівняльного аналізу, співвіднесення та 

узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування студентського 

самоврядування, вирішення завдань демократизації вищої школи визначено 

перспективи і шляхи розвитку студентського самоврядування: підвищення 

значущості органів студентського самоврядування шляхом надання їм статусу 

юридичної особи, розширення кола повноважень і підвищення реальної 

відповідальності за здійснені справи; забезпечення злагодженої діяльності системи 

самоврядування вищого навчального закладу, коли всі структурні підрозділи 

(факультети, інститути, гуртожитки) та загальноуніверситетські комісії, центри, 

робочі органи управління функціонують злагоджено, обмінюються досвідом, а на 

національному рівні відбувається консолідація; розробка перспективного плану 

розвитку студентського самоврядування в межах країни й кожного конкретного 
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вищого навчального закладу; використання потенціалу молодіжних громадських 

організацій; здійснення просвітницької роботи щодо організації студентського 

самоврядування, вироблення навичок лідера, розвитку студентських засобів 

масової інформації; забезпечення стабільного фінансування органів студентського 

самоврядування через набуття ними статусу юридичної особи; розширення сфери 

діяльності студентського самоврядування за рахунок особистісно значущих і 

суспільно корисних видів діяльності, а також розширення мережі студентських 

товариств, клубів, спортивних секцій, з метою повноцінної самореалізації молоді; 

вдосконалення нормативної бази шляхом розроблення та затвердження  

законопроекту «Про студентське самоврядування». 

Отримані в дисертації наукові результати і висновки дають можливість 

сформулювати рекомендації щодо доцільності використання та впровадження 

історичного досвіду студентського самоврядування в сучасних умовах на таких 

рівнях: 

– Науково – теоретичному і практичному: подальше наукове узагальнення 

й систематизація історичного досвіду розвитку студентського самоврядування в 

Україні та за її межами;  виявлення позитивних здобутків і їх творче впровадження 

в практику роботи студентського самоврядування вищих навчальних закладів 

України; удосконалення нормативно – правової бази студентського 

самоврядування шляхом розроблення та ухвалення  законопроекту «Про 

студентське самоврядування», залучення до законотворчого процесу лідерів 

студентського самоврядування вищих навчальних закладів, представників 

студентських громадських організацій та об’єднань; забезпечення стабільного 

фінансування органів студентського самоврядування через набуття ними статусу 

юридичної особи; співробітництво українських вищих навчальних закладів з 

вищими навчальними закладами – партнерами для здійснення спільних наукових 

проектів і стимулювання участі вітчизняних ВНЗ у міжнародних програмах 

«Tempus – Tacis», «IMPRESS», «Erasmus mundus» та ін.; 

– Організаційно – адміністративному: підготовка майбутніх викладачів, 

психологів, адміністраторів системи вищої освіти до сприяння організації 

діяльності органів студентського самоврядування, цілісного бачення 

функціонування системи студентського самоврядування, розуміння її принципів, 

методів, форм, структури, нормативної бази; підвищення кваліфікації 

викладацьких кадрів і керівників вищих навчальних закладів у галузі 

демократизації студентського самоврядування та сприянні становленню 

студентських лідерів. 

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми студентського 

самоврядування. Перспективними для подальших досліджень є вивчення питання 

розвитку студентського самоврядування в інших історичних періодах та в 

зарубіжних країнах, особливо в країнах ЄС; наукове розроблення єдиної концепції 

взаємодії всеукраїнських громадських молодіжних об’єднань, сфера діяльності 

яких пов’язана зі студентським самоврядуванням; обґрунтування інноваційних 

стратегій розвиту студентського самоврядування на сучасному етапі. 
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http://conference.nuos.edu.ua/catalog/conferenceDetail;jsessionid=ba5f811e9b47988a801abcef9ac0?conferenceId=26153
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У дисертації вперше комплексно досліджено тенденції, суперечності, 

принципи, закономірності розвитку студентського самоврядування у вищих 

навчальних закладах України, визначено періоди розвитку студентського 

самоврядування в Україні з 1917 по 2010 рр., узагальнено й систематизовано досвід 

із впровадження ідей студентського самоврядування у вищих навчальних закладах 

в окресленому історичному періоді, системно подано структуру та 

організаційно – правові форми студентського самоврядування вищих навчальних 

закладів України в контексті розвитку вітчизняної освіти, здійснено 

історико – педагогічну оцінку феномену студентського самоврядування. 

З’ясовано особливості розвитку студентського самоврядування у вищих 

навчальних закладах України в 1917 – 2010 рр.; обґрунтовано наукові положення 

про перебіг історико – педагогічного процесу в ХХ – на початку ХХІ ст.; уточнено 

дефініції понять «студентське самоврядування», «принципи студентського 

самоврядування»; розроблено авторську концепцію і методику дослідження 

проблеми розвитку студентського самоврядування, що базується на ідеях 

методологічного, комплексного, антропоцентичного, соціокультурного, 

цивілізаційного, парадигмально – педагогічного, системного, синергетичного, 

еклектичного підходів як синтезі різних поглядів на проблему студентського 

самоврядування з метою всебічного вивчення цього феномену. 

На основі вивчення досвіду функціонування студентського самоврядування, 

завдань демократизації вищої школи визначено перспективи та шляхи розвитку 

студентського самоврядування. 

Ключові слова: студентське самоврядування, вищий навчальний заклад, 

студент, лідер, принципи студентського самоврядування, методи студентського 

самоврядування, форми студентського самоврядування, етапи розвитку 

студентського самоврядування, тенденції розвитку студентського самоврядування. 
 

Трибулькевич Е. Г. Развитие студенческого самоуправления в высших 

учебных заведениях Украины (1917 – 2010 гг.) – Монография. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Институт 

высшего образования НАПН Украины, Киев, 2017. 
 

В диссертации впервые комплексно исследованы тенденции, противоречия, 

принципы, закономерности развития студенческого самоуправления в высших 

учебных заведениях Украины, определены периоды развития студенческого 

самоуправления в Украине с 1917 по 2010 гг. Обобщены и систематизированы опыт 

по внедрению идей студенческого самоуправления в высших учебных заведениях 

в выбранном историческом периоде, системно представлены структура и 

организационно – правовые формы студенческого самоуправления высших 

учебных заведений Украины в контексте развития отечественного образования, 

дана историко – педагогическая оценка феномена студенческого самоуправления. 

Выяснены особенности развития студенческого самоуправления в высших 

учебных заведениях Украины в 1917 – 2010 гг.; обоснованы научные положения о 

ходе историко – педагогического процесса в ХХ – начале ХХІ вв.; уточнены 



39 

 

дефиниции понятий «студенческое самоуправление», «принципы студенческого 

самоуправления»; разработана авторская концепция и методика исследования 

проблемы развития студенческого самоуправления, основанная на идеях 

методологического, комплексного, антропоцентичного, социокультурного, 

цивилизационного, парадигмально – педагогического, системного, 

синергетического, эклектичного подходов как синтез различных взглядов на 

проблему студенческого самоуправления в целях всестороннего изучения данного 

феномена. 

На основе изучения опыта функционирования студенческого 

самоуправления, задач демократизации высшей школы определены перспективы и 

пути развития студенческого самоуправления. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, высшее учебное заведение, 

студент, лидер, принципы студенческого самоуправления, методы студенческого 

самоуправления, формы студенческого самоуправления, этапы развития 

студенческого самоуправления, тенденции развития студенческого 

самоуправления. 
 

Tribulkevich К. G. Development of student's self – government in higher 

educational institutions of Ukraine (1917 – 2010) – the Monograph. 

The thesis for a degree of the Doctor of pedagogical sciences in the specialty 

13.00.01 – the General Pedagogics and History of Pedagogics. – Institute of the higher 

education of National academy of pedagogical sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. 
 

In the thesis tendencies, contradictions, the principles, regularities of development 

of student's self – government in higher educational institutions of Ukraine are for the 

first time in a complex studied, the periods of development of student's self – government 

in Ukraine from 1917 to 2010 are defined. Are generalized and systematized experiment 

on introduction of the ideas of student's self – government in higher educational 

institutions in the chosen historical period, the structure and legal forms of student's 

self – government of higher educational institutions of Ukraine in the context of 

development of domestic education are systemically presented, it is carried out historical 

and pedagogical assessment of a phenomenon of student's self – government. 

In a research features of development of student's self – government in higher 

educational institutions of Ukraine in 1917 – 2010 are found out; scientific regulations on 

the course of historical and pedagogical process in XX – the head of the 21th century are 

proved; definitions of the concepts "student's self–government", "bodies of student's self–

government", "principles of student's self–government" are specified; the methodology 

of a research of a problem of development of student's self – government based on the 

ideas of methodological, complex, sociocultural, civilization, pedagogical, system, 

synergetic, eclectic approaches as synthesis of different views on a problem of student's 

self – government for the purpose of comprehensive study of this phenomenon is 

developed. 

The periodization of development of student's self–government in higher 

educational institutions of Ukraine is proved (1917 – 2010) : the I stage (1917 – 1919) – 

origin of student's self – government in the context of the revolutionary ideas, the II stage 
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(1920 – 1929) – formation of democratic principles of student's self–government, the III 

stage (1930 – 1955) – authoritative pedagogics, the IV stage (1956 – 1963) – activity of 

student's self – government, the V stage (1964 – 1979) – formalizations of student's 

self – government, the VI stage (1980 – 1990) – reorganizations in system of student's 

self – government, the VIІ stage (1991 – 2010) – democratization of student's life in the 

Ukrainian independent state. 

The concept "student's self – government" as a form of the democratic device at 

which students take active part in the leadership in affairs of university, student's 

community at the level of the academic group, a course, student's association, a higher 

educational institution in general, the cities, the countries is specified and concretized; the 

rights and possibilities of students to resolve issues of training and life, protection of the 

rights and interests of students, and also to take part in management of a higher 

educational institution. 

In the course of skilled and search work the principles of student's 

self – government are proved: right and legality; democracy and publicity; selectivity and 

workings in shifts; responsibility and independence; initiative and activity; organization 

and accountability of collective; useful things for each pupil, collective and society, 

according to values of democracy and humanity. 

From positions of axiological approach the concept of bodies of student's 

self – government as the structural interconnected elements of system of student's 

self – government is recognized, give the chance to participate in administration of group 

of the academic group, faculty, institute, a higher educational institution in general, the 

cities, the countries; through experience of personally valuable and socially significant 

activity to seize administrative skills; to personally raise, realize own creative potential; 

to form civil consciousness through mastering system of legal, ecological, moral, labor, 

esthetic, physical, intellectual competences. 

On the basis of studying of experience of functioning of student's self–government, 

problems of democratization of the higher school, prospects and ways of development of 

student's self–government are defined: increase in the importance of bodies of student's 

self – government; ensuring harmonious activity of system of self–government on the 

scale of higher education institution, the city, the country; all – high school and national; 

creation of a long – term plan of development of student's self – government within the 

country and each concrete higher educational institution; use of capacity of youth public 

organizations for optimization of activity of bodies of student's self – government without 

political platform, depending on financing of certain political forces; implementation of 

educational work on the organization of student's self – government, ensuring stable 

financing of bodies of student's self – government because of the introduction this unit of 

the status of the legal entity; enrichment of a field of activity of student's 

self – government by personally significant and socially useful kinds of activity; 

improvement of the regulatory base. 

Key words: student's self – government, higher educational institution, student, 

leader, principles of student's self – government, methods of student's self – government, 

form of student's self – government, stages of development of student's 

self – government, tendency of student's self – government. 


